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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND                               Bình Định, ngày       tháng  01 năm  2021 
 

 

GIẤY MỜI  
   

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị trực tuyến do đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì. 

1. Thành phần tham dự:  

a. Tại Phòng họp A – Trụ sở UBND tỉnh: 

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Công ty cổ phần: Đường sắt Phú Khánh, Đường sắt 

Nghĩa Bình; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.2; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng liên quan trực thuộc Công an tỉnh (do Công 

an tỉnh mời); 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Giao thông 

vận tải; Giám đốc các Trường dạy lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe Bình Định (do Sở 

Giao thông vận tải mời); 

- Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế (K19); 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, 

Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng UBND tỉnh (đưa tin). 

b. Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố: 

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

- Thành viên Ban An toàn giao thông cấp huyện; 

- Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND các huyện, thị xã, 

thành phố mời).  

2. Thời gian: 13h30  ngày 12 tháng 01 năm 2021.   

3. Cơ quan chuẩn bị:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung; 
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-  Viễn thông Bình Định, Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND 

tỉnh phối hợp chuẩn bị mạng trực tuyến; 

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Quản trị - Tài vụ) chuẩn bị phòng họp, 

bảng tên, âm thanh, ... phục vụ Hội nghị. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị; 

- Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố tải và sao chụp 

tài liệu phục vụ các đại biểu dự họp tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố theo 

địa chỉ: http:www.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 

           TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như điểm 1;  

- CT UBND tỉnh; 

- Trung tâm THCB; 

- Viễn thông Bình Định; 

- Lưu: VT. 

 
           Lê Ngọc An 
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