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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

Số:4377/QĐ - UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

             Hương Khê, ngày 16 tháng 9  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo  

An toàn giao thông huyện 

                                                    
  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và 

Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và 

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã; 

Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày  16/9/2020 của UBND huyện 

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn giao thông huyện; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, sau khi thống nhất 

với Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo An toàn giao thông 

huyện Hương Khê (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban ATGT huyện) gồm các 

ông có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban 

chỉ đạo Ban ATGT huyện, Chánh Văn phòng Ban; 

2. Ông Trần Thăng Long, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó trưởng 

Ban chỉ đạo Ban ATGT huyện, Phó Chánh Văn phòng Ban;  

3. Ông Hoàng Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện, Thành viên; 

4. Bà Trần Thị Hương Trà, Chuyên viên Tài Chính - Kế hoạch, Thành 

viên, kiêm Kế toán Ban. 

5. Ông Hoàng Thế Sang , Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thành 

viên, kiêm Thư ký Ban; 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban ATGT huyện:  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo ATGT huyện xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các giải pháp về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện; 

- Tổng hợp tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, báo cáo định kỳ, đột xuất 

cho Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện và Ban ATGT tỉnh theo quy định; 
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- Tham mưu cho Ban chỉ đạo ATGT huyện soạn thảo các văn bản, báo 

cáo sơ kết, tổng kết để phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thực các nhiệm 

vụ khác được giao. 

- Văn phòng Ban ATGT huyện hoạt động kiêm nhiệm và được hưởng chế 

độ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3536/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND huyện;  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Ban ATGT huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

   Ngô Xuân Ninh 
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