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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc củng cố, kiện toàn  

Ban An toàn giao thông huyện Dầu Tiếng 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
 

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

 Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về 

các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; 

 Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về 

một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng 

cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 

 Căn cứ Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Bình 

Dương về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng 

chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

 Xét Đề nghị số 02/ĐN-ATGT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ban An toàn 

giao thông huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Nay củng cố, kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Dầu Tiếng 

gồm các ông, bà có tên và giữ chức vụ như sau: 

1. Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban. 

2. Ông Đào Văn Trí – Trưởng Công an huyện: Phó Trưởng ban thường trực. 

3. Ông Hà Duy Lợi – Trưởng phòng Quản lý đô thị: Phó Trưởng ban. 

Các thành viên gồm: 

4. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

5. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin. 

6. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

7. Trưởng Phòng Tư pháp. 

8. Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

9. Trưởng Phòng Y tế. 

        10. Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

 



11. Trưởng Đài Truyền thanh huyện. 

12. Phó trưởng Công an huyện. 

 13. Đội Trưởng Đội tổng hợp Công an huyện. 

  14. Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng. 

 Mời các ông, bà giữ chức vụ sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:  

 15. Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam huyện. 

 16. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 

 17. Bí thư Huyện Đoàn. 

  18. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên cao su Dầu Tiếng. 

  Tổ chuyên viên giúp việc: 

  1. Phó Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện. 

  2. Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự cơ động Công an huyện. 

  3. Cán bộ tổng hợp Công an huyện. 

 4. Chuyên viên Nội chính Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

 5. Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

  Điều 2. Ban An toàn giao thông huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND 

huyện về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị 

của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp chỉ đạo, phối hợp các ngành, các 

địa phương trong toàn huyện thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm 

báo cáo UBND huyện và cấp trên.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Công an huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị 

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

này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 

2017 của UBND huyện Dầu Tiếng và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT.HU, TT.HĐND huyện;                                                              CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 


