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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay thế thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Lạng Sơn 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc 

phục ùn tắc giao thông; 

 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 2083/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám 

đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản 

lý đô thị thành phố Lạng Sơn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

   

 Điều 1. Ông Bùi Ngọc Đức, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố Lạng Sơn thôi làm nhiệm vụ Thành viên Ban An toàn giao thông 

thành phố Lạng Sơn.  

 Điều 2. Phân công ông Trần Đức Sơn, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị 

thành phố Lạng Sơn làm nhiệm vụ Thành viên Ban An toàn giao thông thành 

phố Lạng Sơn. Ông Trần Đức Sơn thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND 

thành phố, Ban ATGT thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn 

tắc giao thông trên địa bàn thành phố.  
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 Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND, thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Lưu: VP+BATGT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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