
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:          /QĐ-SGTVT         

 

Hà Nam, ngày          tháng  12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại  

của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch 

Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa  

Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM  

 

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BGTVT, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

GTVT về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, 

bảo đảm trật tự  an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa 

Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành; 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp, 

quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

bộ máy của Sở GTVT Hà Nam; Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 

4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, 

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở 

Giao thông vận tải Hà Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 2301/KH-SGTVT ngày 22/12/2021 của Sở GTVT Hà 

Nam về việc tổ chức vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo trật 

tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng QLVT-PTNL  
 

QUYẾT ĐỊNH 

           

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi 

lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch 

Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần 

năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam, gồm những ông có tên dưới đây: 

 1. Ông Khổng Bình Nguyên:      Phó Giám đốc Sở                     - Trưởng ban 
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 2. Ông Kiều Hồng Quảng:          Phó Giám đốc Sở                      - Phó ban 

 3. Ông Nguyễn Bạch Dương:     Trưởng phòng QLVT-PTNL    - Ủy viên TT 

 4. Ông Nguyễn Thanh Vân:        Trưởng phòng QLKCHTGT     - Ủy viên  

 5. Ông Dương Văn Hội:              Chánh Thanh tra Sở                  - Ủy viên 

 6. Ông Nguyễn Quang Tuyển: Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh   - Ủy viên 

Điều 2.  Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác 

vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và 

mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.  

Điều 3. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh các nội 

dung liên quan dến công tác vận tải, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022: 

Phòng Quản lý Vận tải, PT và NL: 986601668 

Phòng Quản lý Kết cấu HTGT: 0913.289355 

Thanh tra sở: 0983.386.775 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và 

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

Nơi nhận: 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN;         (để b/c)        

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Như Điều 3  (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT của sở: 

- Lưu  VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đặng Trọng Thắng 
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