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QUY ĐỊNH 

 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày      /9/2021 

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải) 
 

Điều 1. Đội Tham mưu tổng hợp 

1. Vị trí: 

Đội Tham mưu tổng hợp là đội nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Nam Định. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về các lĩnh vực: tổ chức cán bộ; hành 

chính quản trị; tài chính; tổng hợp, báo cáo; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng; công tác xử lý vi phạm hành chính; xây dựng Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra; tham mưu công tác thanh tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 

quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải; 

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: đào 

tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người 

điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị 

chuyên dùng trong giao thông vận tải; kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị 

giao thông vận tải theo phân cấp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao. 

Điều 2. Đội Thanh tra số 1  

1. Vị trí: 

Đội Thanh tra số 1 là đội nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Nam Định. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác phối hợp với lực lượng 

công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và 

xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm 

vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải; 

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác phối hợp và hỗ trợ Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 

của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm 

hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang 

bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý; 

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực: vận tải và 
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dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; điều kiện, tiêu chuẩn và các biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý; Hoạt 

động của các bến phà, cầu phao thuộc phạm vi quản lý; điều kiện bảo đảm an 

toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), 

đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô 

thị; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao. 

Điều 3. Đội Thanh tra số 2 

1. Vị trí: 

Đội Thanh tra số 2 là đội nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Nam Định. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác phối hợp với lực lượng 

công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và 

xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm 

vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải; 

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác phối hợp và hỗ trợ Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 

của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm 

hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang 

an toàn giao thông đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản 

lý; 

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực: vận tải và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách bằng đường bộ; điều kiện, tiêu chuẩn và các 

biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm 

cả đường bộ trong đô thị), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt 

quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản 

lý hoặc được ủy quyền quản lý; điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao 

thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển và phương tiện hoạt động tại 

bến phà, cầu phao), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc 

gia và đường sắt đô thị. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao./. 
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