
UBND TỈNH AN GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                          
 Số: 960/QĐ-SGTVT                                An Giang, ngày  30 tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự  

an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 

và mùa Lễ hội xuân năm 2023 

         

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI AN GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải 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 trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023;  

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 2820/KH-SGTVT ngày 21/12/2022 của 

Sở Giao tông vận tải An Giang về việc công tác phục vụ vận tải hành khách trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc thực hiện 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 Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023. 

Thành phần Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc bao gồm:   

A. Thành viên Ban chỉ đạo: 

1. Ông Đỗ Văn Thơm - Phó Giám đốc Sở GTVT,  Trưởng ban; 

2. Ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc Sở GTVT,         Phó Trưởng ban; 

3. Ông Huỳnh Ngọc Sang – Phụ trách Văn phòng Sở GTVT,   Ủy viên; 

4. Ông Nguyễn Thanh Kỳ - Chánh Thanh tra Sở GTVT,        Ủy viên; 

5. Ông Trần Nhựt Qui - Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL,   Ủy viên; 

6. Ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng phòng Quản lý KCHTGT,   Ủy viên; 
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7. Ông Lâm Vĩnh Cường - Trưởng phòng Quản lý CLCTGT,       Ủy viên; 

8. Ông Hồ Thị Mỹ Tuyền – Phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính, Ủy viên; 

B. Các Tổ giúp việc: 

* Lĩnh vực Vận tải: 

1. Ông Trần Nhựt Qui, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người 

lái - Tổ trưởng;  

2. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - Tổ 

viên. 

Thực hiện nhiệm vụ: Quản lý và giám sát hoạt động phục vụ của các bến xe 

khách, các doanh nghiệp vận tải; phối hợp điều động phương tiện đến các bến xe 

đông khách, xe có sự cố kỹ thuật, tai nạn.… để giải tỏa, chuyển tải khách kịp thời; 

phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách 

thực hiện niêm yết giá, bán vé đúng giá đã kê khai, phí dịch vụ tại bến... 

* Lĩnh vực Giao thông: 

1. Ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông - Tổ trưởng. 

2. Ông Lâm Vĩnh Cường Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao 

thông - Tổ phó. 

3. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng 

Quản lý Chất lượng công trình giao thông - Tổ viên. 

Thực hiện nhiệm vụ: Triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo trì kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình 

kết cấu hạ tầng giao thông; duy tu, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, mất an toàn 

giao thông; rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, vạch sơn… bị thiếu hoặc 

mất tác dụng để bổ sung kịp thời. 

* Lĩnh vực kiểm tra: 

1. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chánh Thanh tra Sở GTVT  - Tổ trưởng. 

2. Các Thanh tra viên  - Tổ viên. 

Thực hiện nhiệm vụ: Phân công lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp 

các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời 

các vi phạm vận tải hành khách; lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, 

giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông; có phương án bố trí nhân lực ứng trực để 

phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra 

ùn tắc; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành 

khách thực hiện niêm yết giá vé, bán vé đúng giá đã kê khai. 

* Lĩnh vực Tổ chức, tổng hợp báo cáo: 

1. Ông Huỳnh Ngọc Sang,  Phụ trách Văn phòng Sở GTVT - Tổ trưởng. 

2. Các Chuyên viên Văn phòng Sở - Tổ viên. 
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Thực hiện nhiệm vụ: Lập lịch trực; chuẩn bị, bố trí nhân viên và phương tiện 

trực theo lịch, để phục vụ cho Ban chỉ đạo đi kiểm tra kịp thời hoặc khi có yêu 

cầu đột xuất của cấp trên. Tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác giao thông vận 

tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 

2023 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức vận 

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

Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023. 

Tổ giúp việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại    Điều 

1 và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo.  

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng 

Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Trưởng 

phòng Kế hoạch Tài chính và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

                                                        

                                                                                               GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

  

                                         Nguyễn Phú Tân 
 

 

       

Nơi nhận:                       
- Như điều 3; 

- Bộ GTVT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT;  

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
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