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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

        Số:          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nam, ngày          tháng         năm  

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức 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 
  

 

Thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải (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, gắn với phòng, chống dịch 

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

Dần năm 2022; Công điện số 32/CĐ-BGTVT ngày 15/12/2021 của Bộ GTVT về 

bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và 

Lễ Hội xuân năm 2022; Công điện số 34/CĐ-TCĐBVN ngày 17/12/2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Lễ Hội xuân năm 2022; các văn bản chỉ đạo 

liên quan của UBND tỉnh Hà Nam. 

Sở GTVT Hà Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức 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, như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa, bảo đảm 

giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. 

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chấp hành nghiêm túc Luật Giao 

thông đường bộ, tuân thủ các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và khai 

thác bến xe khách trên địa bàn. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động 

kinh doanh vận tải, các lái xe; quản lý các bến xe khách trên địa bàn để kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.  

4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và kiến thức 

phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho lực lượng tham gia hoạt 

động vận tải và người dân trong thời kỳ mới. 
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II.  NỘI DUNG: 

1. Nhiệm vụ chung: 

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng 

thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong dịp Tết 

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

1.2. Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên đơn vị trực 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 

2022, trong đó có đủ các thông tin: họ và tên, chức vụ, ngày trực, địa chỉ email, số 

điện thoại, số fax để tiện trong trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết công việc. 

1.3. Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh 

của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông  tin 

liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình; tổng hợp báo cáo các nội dung phản ánh 

gửi về Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tiện trong trao đổi 

thông tin và phối hợp giải quyết công việc hàng ngày trong dịp Tết Dương 

lịch,Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

1.4. Các đơn vị vận tải, bến xe xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây 

dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về 

phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu 

vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa 

hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Tập trung chủ yếu: kế hoạch 

phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên, lái xe, lái tàu và hành khách, kế 

hoạch bố trí phương tiện; kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển 

phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái xe, nhân viên phục vụ; kế hoạch kiểm tra 

các điều kiện an toàn; bảo đảm cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại 

được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm về quê đón tết do không có 

phương tiện vận chuyển. 

1.5 Chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí ku vực bến xe, sắp xếp các vị trí cung 

cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; các đơn vị 

kinh doanh vận tải nghiên cứu chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều 

hình thức và ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân 

có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây 

mất trật tự xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định của Bộ Y tế, hướng dẫn của Bộ GTVT; tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo 

y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

1.6 Các đơn vị kinh doanh vận tải, Bến xe thực hiện nghiêm các quy định 

trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ và 
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tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi khi 

tham gia giao thông. 

1.7 Ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan 

dịch: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính 

phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn vận chuyển gia 

súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có 

chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải hành khách đi, đến từ khu 

vực có dịch để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn 

Châu phi. 

1.8 . Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19:  

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính 

phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 

25/10/2021 về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP; các nhiệm vụ được 

giao tại 06 quyết định của Bộ GTVT1 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động 

vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng 

không) và Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao 

thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 

Kế hoạch số 1864/KH-SGTVT, ngày 21/10/2021 của Sở GTVT Hà Nam về tổ 

chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các 

văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN, của Sở GTVT 

Hà Nam. 

                   
1 Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về hoạt 

động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

- Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt 

động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không); 

- Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức 

hoạt động vận tải đường sắt; Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về Tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 

20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT; 

- Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục 

triển khai các đường bay nội địa chở khách; Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 
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1.9 Công tác kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành 

khách. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan để tăng 

cường khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp vận tải, phối hợp và hỗ trợ cùng 

nhau để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông, 

phòng chống hiệu quả dịch Covid-19; 

- Tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ 

trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các đầu mối giao thông tập trung lượng hành 

khách lớn như: nhà ga đường sắt, cảng, bến xe, bến tàu. 

1.10 Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giữ gìn trật 

tự, an ninh trong hoạt động vận tải tại các khu vực bến tàu, bến xe, khu vực 

trường học; bảo đảm an ninh, trật tự trên phương tiện trong quá trình hoạt động; 

phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố, phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông 

và các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc 

giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

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, số điện 

thoại đường dây nóng của đơn vị mình. 

2. Nhiệm vụ cụ thể:  

2.1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động vận tải 

phục vụ Tết vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vừa đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Luôn luôn đảm bảo số lượng 

phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách; có phương án tăng cường, dự 

phòng phương tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu 

vận chuyển; luôn đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật của phương tiện;  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện bảo đảm tình trạng kỹ 

thuật tốt, phương tiện đưa ra vận chuyển hành khách phải đảm bảo tuyệt đối an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Những phương tiện không đảm bảo điều kiện 

tiêu chuẩn kỹ thuật, không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải kiên quyết 

không được đưa vào sử dụng... 

- Quán triệt, tuyên truyền phố biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về 

về pháp luật giao thông đường bộ, quy định về kinh doanh vận tải, quy định 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải đặc biệt về 

thời gian lái xe trong ngày, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước và trong khi 
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lái xe, không dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá tải, quá số 

người quy định; chở hành khách không đảm bảo quy định về phòng dịch Covi-19 

theo quy định... 

- Thực hiện nghiêm việc niêm yết giá vé, số điện thoại đường dây nóng và 

các quy định về niêm yết trên xe. Tuyệt đối đối không được lợi dụng lượng hành 

khách tăng cao trong dịp Tết để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá đã kê 

khai theo quy định. 

- Có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh 

khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật như: giá vé, chố ngồi, giờ xuất bến, về 

bến và các dịch vụ khác kèm theo. 

 - Bố trí nhân viên theo dõi về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe 

liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe thông qua hệ thống dữ liệu từ 

thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 

căn cứ vào nhu cầu đi lại của nhân dân, thống nhất với bến xe khách xây dựng 

phương án tăng cường phương tiện trên tuyến; báo cáo đến Sở GTVT hai đầu 

tuyến để tổng hợp và ban hành kế hoạch thực hiện chung. Đồng thời đăng ký 

danh sách phương tiện các xe tăng cường giải tỏa hành khách, xe dự phòng, báo 

cáo về Sở GTVT và Bến xe khách trước ngày 28/12/2021 để có kế hoạch điều 

tiết chung. 

 2.2 Đối với Bến xe khách: 

 - Thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Giao 

thông vận tải, Bộ Y tế và Tổng cục ĐBVN, UBND tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; 

 - Thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách; xây dựng kế 

hoạch tổng thể công tác phục vụ vận tải khách Tết tại địa phương; có kế hoạch 

huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải 

trên địa bàn địa phương 

 - Tổ chức, bố trí cán bộ tại Bến xe để hướng dẫn, hỗ trợ ưu tiên trong việc 

bán vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại Bến; triển khai các hình thức bán vé, 

niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé đồng 

thời có biện pháp phòng chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng 

tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương 

tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an 

toàn kỹ thuật và các quy định liên quan khác xuất bến theo quy định. 

 - Thực hiện việc chỉnh trang bến bãi, vệ sinh môi trường như: mặt bằng 

thoáng mát khi thời tiết nắng nóng, có đủ chỗ để chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo vệ 
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sinh môi trường sạch sẽ, an toàn; không tăng giá dịch vụ và đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an ninh và có 

phương án sắp xếp, điều tiết phương tiện ra vào, đón trả khách hợp lý để đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc trong và xung quanh khu vực bến xe. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến, kiểm tra chất 

lượng phương tiện và kiểm tra các điều kiện an toàn của người lái phương tiện 

trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên phương 

tiện. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển 

phương tiện không đảm bảo các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải, về trật tự an toàn giao thông, không tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch covid- 19. 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên 

xe và người dân về pháp luật trật tự an toàn giao thông, về phòng dịch Covid-19; 

kế hoạch phục vụ vận tải Tết... 

2.3. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu 

đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, 

đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết 

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

- Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của 

người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên 

quan đến nhiệm vụ của Sở GTVT. 

- Tổng hợp báo cáo chung theo quy định 

2.4. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái:  

- Phối hợp với Sở Tài chính thành lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ 

vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vận tải dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Đôn đốc các đơn vị có liên quan để tăng cường khả năng kết nối giữa các 

doanh nghiệp vận tải, phối hợp và hỗ trợ nhau để phục vụ vận tải hành khách 

đảm bảo chất lượng và an toàn. 

- Tham mưu, xây dựng các báo cáo của Sở liên quan đến công tác vận tải 

trong các ngày Lễ, Tết theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN và UBND tỉnh. 
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2.5. Phòng Quản lý đô thị(Kinh tế hạ tầng) các huyện, thành phố, thị xã:  

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần 

năm 2022.   

- Tổng hợp tình hình chung về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn báo 

cáo Sở Giao thông vận tải theo quy định. 

2.6. Thanh tra Sở: 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông và các lực 

lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông; 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải, 

các Bến xe, hành khách vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và phòng, 

chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giữ gìn trật 

tự, an ninh trong hoạt động vận tải tại các khu vực bến tàu, bến xe, khu vực 

trường học; các tuyến giao thông trọng yếu; bảo đảm an ninh, trật tự, trên phương 

tiện trong quá trình hoạt động; phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố, 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống dịch và đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát 

sinh, lây lan dịch; hiện tượng “xe dù”; “Bến cóc”; xe chở quá tải, dừng đỗ không 

đúng nơi quy định... 

2.7. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông: 

- Tăng cường phục vụ tốt nhu cầu đăng kiểm phương tiện của tổ chức, cá 

nhân; Thực hiện nghiêm việc kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy 

định; phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm... 

- Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh 

doanh vận tải. 

2.8. Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam: 

- Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh 

doanh vận tải. 

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:  

1. Các đơn vị vận tải; các Bến xe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch; 

danh sách lãnh đạo, nhân viên trực Tết (trong đó có đủ các thông tin: họ tên, 

chức vụ, ngày trực, số điện thoại cơ quan, số di động để tiện trao đổi thông tin và 

phối hợp giải quyết công việc) gửi về Sở GTVT Hà Nam  trước ngày 28/12/2021 

và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phục vụ vận chuyển khách tết; báo cáo đột 

xuất gửi về sở GTVT Hà Nam kịp thời, theo quy định. 
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- Địa chỉ cơ quan: Sở GTVT Hà Nam đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Điện thoại cơ quan: 02263851301; 02263852770; fax: 0226.3852767 

- Phòng Quản lý vận tải: 0986601668; 0943320933;  

- Thanh tra Sở: 0912157262 

- Thư điện tử: sgtvt@hanam.gov.vn. 

2. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tổng hợp, báo cáo lĩnh 

vực vận tải gửi về Văn phòng Sở tổng hợp lập báo cáo chung gửi UBND tỉnh, Bộ 

GTVT. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Trên cơ sở kế hoạch, đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện 

nghiêm túc và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định góp phần phục vụ nhân 

dân trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần năm 

2022 an toàn, thuận lợi./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT 

- Tổng cục ĐBVN        (để b/c); 

- UBND tỉnh       

- Giám đốc Sở  

- Công an tỉnh (để p/h); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để p/h); 

- Phòng QLĐT (KTHT) các huyện, t.phố, thị xã (để p/h t.hiện); 

- Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam (để p/h); 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn (để t/h); 

- Các Bến xe trên địa bàn (để t/h); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (để t/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
   

     

 

Khổng Bình Nguyên 
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