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                                   THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 

2021, triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022 
  

 Ngày 31/3/2022, Sở Giao thông vận tải Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết 

công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022. 

Đồng chí Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành 

Giao thông vận tải Nam Định chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí 

Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Công đoàn ngành, các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN ngành; Lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Lãnh đạo các phòng 

ban, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị 

thành phố, Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định; Công ty cổ phần xây dựng cầu đường 

Nam Định, Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam. Sau khi nghe nội dung các báo 

cáo và các ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở - Giám 

đốc Sở kết luận như sau: 

I. Về kết quả công tác PCTT&TKCN năm 2021. 

Năm 2021, tình hình thiên tai đã không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nam 

Định, không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, chỉ chịu ảnh hưởng của 

hoàn lưu bão và không gây thiệt hại gì về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.  

Tuy nhiên, với phương châm luôn xác định công tác PCTT&TKCN là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Do đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành 

luôn tập trung cao độ công tác chỉ đạo với phương châm phòng là chính.. Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN ngành đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo và các 

Công điện của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và BCH PCTT&TKCN cấp trên; 

luôn chủ động, tích cực và chỉ đạo các đơn vị cấp dưới xây dựng các phương án phù 

hợp với đặc điểm của đơn vị mình; tăng cường công tác kiểm tra, tránh tư tưởng chủ 

quan, thiếu trách nhiệm; coi trọng công tác chuẩn bị 4 tại chỗ và triển khai công tác 

đảm bảo giao thông xong trước mùa mưa bão. 

II. Triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022, đồng chí Giám đốc 

Sở, Trưởng ban PCTT&TKCN ngành yêu cầu các phòng, ban đơn vị tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 1. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:  

- Tập trung cho nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN của ngành;  

tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn các đơn vị 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022; tham mưu xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại các đơn vị quản lý. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, 

đơn vị quản lý đường bộ trong thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được ủy thác quản lý, trong đó tập trung cho các hạng mục 

sơn, sửa cọc tiêu, vạch kẻ đường…đảm bảo giao thông, TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4-

01/5 và Seagame 31 diễn ra tại Nam Định từ 12/5 đến 23/5. 

2. Thanh tra Sở:  

Phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị liên 

quan tập trung cho công tác đảm bảo giao thông, TTATGT dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5, Seagame 31. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy 

định về đảm bảo an toàn giao thông tại các bến vượt sông trước và trong mùa bão lũ. 

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

Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch số 432/KH-SGTVT ngày 

15/3/2022 của Sở về việc điều động các loại phương tiện phục vụ phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

4. Văn phòng Sở: 

- Đảm bảo hậu cần cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN của ngành. 

- Tổ chức lực lượng cán bộ, chuyên viên các phòng, ban trong Văn phòng Sở 

bảo quản tài sản, trang thiết bị, phương tiện, tài liệu hồ sơ khi có thiên tai xảy ra. 

5. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và phương án PCTT&TKCN cho các công trình 

đang thi công mà Ban được giao quản lý, không để ách tắc giao thông và ảnh hưởng 

đến việc tiêu thoát nước xả lũ. 

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác PCTT&TKCN các đơn vị quản 

lý đường bộ, đường thủy nội địa địa phương. 

6. Các phòng, ban, đơn vị khác căn cứ theo chức năng nhiệm vụ đã được phân 

công tại văn bản số 511/SGTVT-QLKCHT ngày 24/3/2022 để triển khai thực hiện. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT Nam Định tại Hội nghị 

Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

PCTT&TKCN năm 2022. Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở thông báo tới các 

phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                    
- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng KT&HT các huyện, QLĐT thành  phố; 

- Công ty CPQLXD cầu đường NĐ; 

- Công ty CPXD Hoàng Nam; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, VPS. 

TL. GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  Phạm Ngọc Vinh 

 

(b/c) 
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