
UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SGTVT                    Phú Thọ, ngày    tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo 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 Quý Mão năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ THỌ 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BGTVTngày 21/11/2022 của Bộ trưởng 

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 COVID-19 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. Thành lập Ban chỉ đạo 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 Quý Mão năm 2023 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo) gồm các ông có tên sau: 

1. Ông: Trịnh Văn Trung, Phó giám đốc Sở - Trưởng Ban; 

2. Ông: Dương Văn Minh, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái - Phó Trưởng Ban; 

3. Ông: Tô Quang Hạnh, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 

4. Ông: Nguyễn Tiến Giang, Trưởng Phòng quản lý giao thông - 

Thành viên; 

5. Ông: Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng và 

bảo trì công trình giao thông - Thành viên; 

6. Ông: Đỗ Thế Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ - Thành viên; 

7. Ông: Ngô Văn Toàn - Chánh văn phòng Sở; 

8. Đại diện mời tham dự Ban Chỉ đạo: 

Ông: Nguyễn Văn Danh - Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông - 

Thành viên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo phục vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch 
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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 Quý Mão năm 2023. Ban 

chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, Ban có liên 

quan thuộc Sở, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách, bến thủy nội địa, 

các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa tỉnh và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Bộ GTVT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục ĐBVN (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tin); 
- Lưu: QLVT,PT&NL, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Giang 
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