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GIẤY MỜI 

Họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm,  

triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

Thực hiện Chương trình công tác Tháng 6/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh,        

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tổ chức họp sơ kết 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07h30’, ngày 18/6/2020. 

* Địa điểm: Tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (phòng họp chi tiết 

xem bảng điện tử). 

* Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban ATGT tỉnh - Mời chủ trì; 

- Các đồng chí Phó Trưởng ban và các Thành viên Ban ATGT tỉnh theo Quyết định 

số 1524/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh (giao VP Ban ATGT tỉnh mời); 

- Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II (giao VP Ban ATGT tỉnh mời); 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng Công an các huyện, thành 

phố, thị xã (giao UBND các huyện, thành phố, thị xã mời); 

- Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh (giao Công an tỉnh mời); 

- Trưởng các Phòng: Quản lý phương tiện và người lái, Quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông và An toàn giao thông; Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (giao Sở Giao thông 

vận tải mời); 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh cử phóng viên cùng dự và đưa tin. 

Phân công nhiệm vụ: 

Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an 

tỉnh chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, 

triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 để trình bày tại buổi làm việc; 

báo cáo gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trước 16h.00’, ngày 16/6/2020 

đăng tải lên trang  http://dhtn.hatinh.gov.vn để các đại biểu khai thác, nghiên cứu, chuẩn bị 

nội dung phát biểu; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để chuẩn 

bị các điều kiện làm việc. 

Đề nghị các đại biểu đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Các thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, GT, GT1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn  Duy  Nghị   
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