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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Hải Hậu  
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố; Quyết định số 487/QĐ-TTg 

ngày 14/4/2017 về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam 

Định;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Hải Hậu, gồm các ông 

(bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Trưởng ban: Ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các Phó Trưởng ban:   

- Ông Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực; 

- Ông Phạm Văn Oánh - Trưởng Công an huyện; 

- Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

3. Các Ủy viên: 

- Ông Nguyễn Minh Tiến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Lê Hồng Phong - Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Lưu Hồ An - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 



- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Trần Tân Dân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Vũ Thế Hưng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Lã Tấn Thành - Phó Trưởng Công an huyện; 

- Ông Hoàng Văn Quyền - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện; 

- Bà Lê Anh Thuấn - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Ông Trần Ngọc Tuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT và Thể thao huyện; 

- Ông Mai Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Ông Vũ Văn Na - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Bà Trần Thị Thúy Đoan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

- Bà Trần Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện; 

- Ông Bùi Thanh Hải - Bí thư Huyện đoàn; 

- Ông Vũ Tuấn Việt - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Vũ Đức Đạt - Đội trưởng Đội CSGT và TT - Công an huyện; 

- Ông Trần Quang Huy - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

  Điều 2. Ban An toàn giao thông huyện có nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các 

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đảm bảo an 

toàn giao thông trên địa bàn; 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn giao thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và tự giác chấp hành; 

- Thường xuyên kiểm tra, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm các công trình 

giao thông; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; 

- Tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện, Ban An toàn giao thông tỉnh 

theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 2038/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện Hải Hậu;  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Công an huyện; Trưởng 

phòng Nội vụ; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:                         

- Như Điều 3;                                                                                                  

- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Đỗ Hải Điền 
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