
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 
V/v đồng ý không tổ chức Hội nghị 

sơ kết công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông 9 tháng đầu năm 

2021 

 

 

 

 
 
 

 
 

Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
Xem xét Công văn số 117/BATGT-VP ngày 21/9/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc đề xuất không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về việc không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021 theo đề xuất của Ban An toàn giao 

thông tỉnh tại Công văn trên. 

Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động nắm tình hình trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh, kịp thời triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn 

giao thông, giảm ùn tắc giao thông theo quy định; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các tháng 

còn lại của năm 2021 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2021, cũng 

như đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương tại các văn bản có liên quan. 

2. UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động lồng ghép nội dung sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông 9 tháng đầu năm 2021 vào các hội nghị sơ kết khác của cơ quan để 

bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với nội dung trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan thành viên  

  Ban ATGT tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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