
UBND TINH PHO THO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S GIAO THÔNG VAN  TA! Dc Lp - Tir do - Hnh phüc 

S:  b2-  /QD-SGTVT Phz ThO, ngay,/jthang 12 näm 2019 

QUYET D!NH 
Thành 1p Ban Chi do cong tác phuic vii tt nhu cu di 1i cüa nhân dan, 
bão dam trt ttr, an toàn giao thông trong dp Têt Diro'ng ljch, Têt Nguyen 

dan và mña Lê hôi xuân Canh T nám 2020 

GIAM DOC sO GIAO THÔNG VAN TA! PHU THO 

Can cü Quyt djnh s 21/2015/QD-UBND ngày 23/12/2015cña U ban 
nhân dan tinh Phü Th9 Ye vic Quy ctnh chiirc näng, nhim vu, quyên hn và co 
cu t chrc b may cüa Sâ Giao thông 4n tái tinh Phñ ThQ; Quyêt djnh so 
20/201 8/QD-UBND ngày 27/9/2018 Quyêt djnh ye vic si:ra dôi Quyet djnh so 
21/2015 /QD-UBND ngày 23 / 12/2015 cüa U ban nhân dan tinh Phü Th9; 

Quyt djnh s 2172/QD-BGTVT ngày 20/11/2019 cüa Bi GTVT v Ban 
hành K hoach cong tác phuc vu tOt nhu cau di 1i cüa nhân dan, báo darn trt tçr, 
an toàn giao thông trong djp Tet Di.rcing ljch, Têt Nguyen dan và mña Lê hi 
xuân Canh T näm 2020; 

Xét d nghj cüa Trithng phông Quàn 1 vn tãi, phucing tin và ngui lái, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thành 1p Ban Chi do trong dp Tt và L hi xuân 2020 (sau 
day gi tat là Ban Chi dao)  gôm các ông có ten sau: 

1. Ong: Trjnh Van Trung, Phó giám dc S - Truâng Ban; 

2. Ong: Litc Van Hoa, Tnr&ng Phông Quân l vn tài, phuang tin và ngixô'i 
lái - Phó Tnthng Ban; 

3. Ong: Nguyn Van Danh, Chánh Thanh tra Sá - Thânh viên; 

4. Ong: Nguyn HUu Tài, Trithng Phông quãn l giao thông - Thành viên; 

5. Ong: Ngô Quang U'âc, Giám dc Ban quàn l dir an xây dirng và báo trI 
cong trInh giao thông - Thành viên; 

6. Ong: Duong Hoàng Phiic, Giám dc Ban Quãn 1 dir an du tu xây 
dirng cOng trInh giao thông tinh Phñ Th9 - Thành viên; 

7. Ong: Ngô Van Toàn - Chánh van phông Sâ; 

8. Dai diên miii tharn du Ban Chi dao: 

Ong: To Quang Hnh - Phó Chánh van phOng Ban an toàn giao thông - 
Thành viên. 

l3iêu 2. Ban chi do phic v có trách nhim trin khai th?c hin van bàn 
sO 2738/KH-SGTVT ngày 11/12/2019 cüa S GTVT ye Kê hoach cong tác phic 



vu t& thu cu di 1i cüa nhân dan bão dam tr.t tr, an toàn giao thông trong dip 
Têt Duong ljch, Têt Nguyen dan và müa Lê hi xuân Canh Ti näm 2020. Ban 
chi dto tr giãi the sau khi hoàn thành thim vii. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tui ngày k. Phông Quãn 1 4n tâi 
phuong tin và nguài lái, Van phông Sâ, Thanh tra Sô, Phông quân 1 giao 
thông, Ban Quán 1 dr an dâu tu xây dçrng cong trInh giao thông tinh Phii Th9, 
Ban quán 1 dr an xây dçmg và bâo trI cong trInh giao thông, các don vj quail 1 
ben xe khách, ben thüy ni dja, các don vi kinh doanh 4n tài và các ông có ten 

tai Diêu 1 can c1r Quyêt djnh thi hành./,__ 

Noi nhçmn: 
- Nhu Diêu 3 (thuc hién); 
- Bô GTVT (báo cáo); 
- UBNID tinh (báo cáo); 
- Tong cic DBVN (báo cáo); 
- Länh dao S&; 
- Trang TTDT So' (dang tin); 
- Lrni: QLVTPT&NL

/ 

 Nguyen Van Quân 
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