
CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Lúc 13h30’ ngày 12/01/2021 

***** 

TT Nội dung Thực hiện 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến 

Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng 

Ban ATGT tỉnh 

2 

Báo cáo công tác bảo đảm TTATGT năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

trong năm 2021. 

Đ/c Trần Thanh Dũng  

Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều 

hành hoạt động của Sở Giao thông vận tải, 

Phó Trưởng ban TT Ban ATGT tỉnh 

3 
Trình bày Kế hoạch Năm An toàn giao 

thông 2021 tại tỉnh Bình Định 

Đ/c Nguyễn Đức Nam  

Phó Giám đốc Công an tỉnh,  

Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh 

4 Tham luận tại Hội nghị Theo điều hành của Chủ trì Hội nghị 

 

4.1. Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,  

thành phố  (theo sự điều hành của  

Chủ trì Hội nghị) 

4.2. Công tác quản lý học sinh trong việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về 

TTATGT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo  

4.3. Công tác quản lý hoạt động vận tải 

đường thủy nội địa  
Thanh tra Sở Giao thông vận tải  

4.4. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm TTATGT. 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh 

4.5. Phát biểu: Đ/c Nguyễn Đức Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban 

ATGT tỉnh. 

5 

Công bố quyết định khen thưởng thành 

tích bảo đảm TTATGT giai đoạn 2018-

2020 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến 

Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng 

Ban ATGT tỉnh 

6 Kết luận Hội nghị 
Đ/c  Nguyễn Phi Long 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng ban Ban ATGT tỉnh 

                                                                                                    

          Chương trình Hội nghị có thể thay đổi theo điều hành của chủ trì Hội nghị 

BAN TỔ CHỨC 

 


