
GIẤY MỜI
Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an
toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh;                          

- Lãnh đạo Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải; 

- Thường trực Huyện ủy;                                                   (Giấy mời
riêng)

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

-  Các  thành  viên  Ban  ATGT  huyện  tại  Quyết  định  số  3677/QĐ-
UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện;

- Lãnh đạo phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng
huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Lãnh đạo đơn vị Hạt 2 Giao thông huyện;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Khánh Dương;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;

- Đội trật tự đô thị thị trấn Đình Lập.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2018.



3. Địa Điểm: Tại  Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện.

4. Công tác chuẩn bị:

4.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng -  Thường trực Ban An toàn giao
thông huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn
bị tài liệu, ma két, hội trường phục vụ chương trình Hội nghị tổng kết.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn lựa chọn và hoàn
thiện các hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.

4.2. Phòng Nội vụ

Tham mưu cho UBND huyện các Quyết định khen thưởng cho các tập
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông năm 2017 theo quy định.

Trân trọng kính mời./.


