
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /TB-SGTVT 

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Nam Định, ngày      tháng  10  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chuyển đổi số  

Sở Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-SGTVT ngày 21/10/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Giao thông vận tải thông báo phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng ban: 

Ông Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động 

của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành các 

quyết định, kế hoạch và các văn bản của Ban chỉ đạo. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động 

thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Sở gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi 

số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư của Sở. 

2. Phó Trưởng ban thường trực: 

Ông Trần Minh Đăng, Phó Giám đốc Sở: giúp Trưởng ban chỉ đạo, đôn đốc 

các phòng, ban, đơn vị xây dựng phương án, tổ chức triển khai kế hoạch chuyển 

đổi số của Sở; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo. 

Khi Trưởng Ban chỉ đạo vắng mặt, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 

thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo lãnh đạo công tác của Ban chỉ đạo. Trực tiếp chỉ 

đạo các phòng, ban, đơn vị được giao phụ trách nghiên cứu, đề xuất các nội dung 

chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền 

số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.  

3. Phó Trưởng ban: 

Ông Trương Mạnh Khiêm, Phó Giám đốc Sở: Giúp Trưởng Ban chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ 

đạo các phòng ban, đơn vị được giao phụ trách nghiên cứu, đề xuất các nội dung 

chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền 

số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.  

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở: Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các 

phòng ban, đơn vị được giao phụ trách nghiên cứu, đề xuất các nội dung chuyển 

đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, 

chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.  

 



4. Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Hữu Cao, Chánh Thanh tra Sở: Chịu trách nhiệm tham mưu 

nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực thanh, kiểm tra và 

xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải. Công tác quả giải quyết đơn 

thư khiếu nại tố cáo, kết quả trả lời ý kiến của công dân và công tác tiếp dân, 

công tác phòng chống tham nhũng trong Ngành GTVT. 

- Ông Ninh Viết Đào, Chánh Văn phòng Sở: tham mưu cho Trưởng ban ban 

hành các Kế hoạch, quyết định và các văn bản liên quan đến chuyển đổi số; chịu 

trách nhiệm tham mưu đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực tác tổ 

chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ, nhân sự, cơ cấu tổ chức các phòng ban 

đơn vị, các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo theo quy định. 

- Ông Phạm Ngọc Vinh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông: Chịu 

trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong 

việc thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình 

hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: Chịu trách 

nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực 

kế hoạch, tài chính của Sở. 

 - Ông Đinh Mai Hưng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao 

thông: Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi 

số trong công tác quy hoạch phát triển giao thông vận tải, công tác thẩm định và 

quản lý chất lượng công trình giao thông, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong công tác quản lý của ngành. 

- Ông Thái Đình Lâm, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 

Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số 

trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (gồm đường bộ, đường 

thủy, đường sắt trên địa bàn), công tác phát triển giao thông nông thôn, phòng 

chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn trên địa bàn. 

- Ông: Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng quản lý vận tải - Phương tiện và 

người lái: Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển 

đổi số trong lĩnh vực quản lý vận tải, quản lý phương tiện, quản lý đào tạo sát hạch 

cấp giấy phép lái xe.  

- Ông: Nguyễn Viết Ngọc, Giám đốc Ban quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông: Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ 

chuyển đổi số trong lĩnh vực dự án: mời thầu, kết quả đấu thầu, quản lý các dự án 

được giao quản lý. 

- Ông: Phạm Quang Thể, Hiệu trưởng Trường Trung cấp GTVT: Chịu trách 

nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác 

đào tạo nghề, công tác đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

- Ông: Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện 

giao thông Nam Định: Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các 



nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác đăng kiểm cơ giới đường bộ và đăng kiểm 

phương tiện vận tải thủy.  

- Ông: Vũ Mạnh Hà: Phó Chánh Thanh tra Sở kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm 

tra tải trọng xe lưu động: Chịu trách nhiệm tham mưu nghiên cứu, đề xuất các 

nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn 

tỉnh. 

- Bà: Phạm Thị Quý, Phó Chánh Văn phòng Sở: là đầu mối tổng hợp các nội 

dung về chuyển đổi số của Sở; tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu 

quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT;    

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Website Sở GTVT Nam Định; 

- Lưu VT,VPS.                   

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Đinh Xuân Hùng 
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