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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-SGTVT Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ  

phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;  

Căn cứ Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Ban 
Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở  -  Trưởng Ban chỉ đạo; 

2. Ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng QLVT - Phó Trưởng ban thường 

trực ban Chỉ đạo;  

3. Các thành viên Ban chỉ đạo: 

- Ông Hoàng Tiến Nam, Chánh thanh tra Sở;   

- Ông Nguyễn Quang Hiếu - Trưởng phòng QLPT và NL;    

- Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;   

- Ông Vũ Thái Bình, Trưởng phòng QLKC HTGT&ATGT;  

- Ông Vũ Đức Hùng, Chánh Văn phòng Sở; 

- Ông Trần Văn Cao, Giám đốcTrung tâm Quản lý BTGTCC&ĐKT;  

- Ông Nguyễn Trọng Đại, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ HP;  

- Ông Đào Trọng Hà, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1052S;  

- Kính mời các đồng chí tham gia Ban chỉ đạo: 

+ Đồng chí Trần Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn ngành,  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Luyến - Chánh VP Ban ATGT; 

+ Đồng chí Đặng Thế Phương - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội   

vận tải thành phố Hải Phòng.  



4. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo: 

- Ông Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải - Tổ trưởng; 

- Ông Đoàn Thành Tuân, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải - Tổ viên; 

- Ông Nguyễn Hải Nam, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải - Tổ viên; 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành 

giao thông vận tải Hải Phòng về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, 
của Bộ Giao thông vận tải, của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế.  

Phòng Quản lý vận tải là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, chủ trì tổ chức 
thực hiện công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của 

ngành Giao thông vận tải Hải Phòng. 

Nhiệm vụ của các Thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân 

công. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn 

vị thuộc Sở Giao thông vận tải và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./.  

 
  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ GTVT (để b/c); 

- UBND TP (để b/c); 
- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Sở Y tế;  
- Công an TP; 
- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Vũ Duy Tùng 
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