
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGTVT                 Nam Định, ngày      tháng   năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của ngành Giao thông vận tải Nam Định năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH 
 

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy 

định, chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

 Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong lĩnh 

vực đường bộ; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/201 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải, ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định; 

 Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SGTVT ngày 11/01/2021 của Sở Giao thông 

vân tải Nam Định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải 

Nam Định; 

Căn cứ Quyết định 515/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2021 của Sở Giao thông vận 

tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, đơn vị thuộc 

Sở Giao thông vận tải Nam Định; 

 Theo đề nghị của Phòng QLKCHT giao thông và Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của ngành Giao thông vận tải Nam Định năm 2021 gồm các ông (bà) có tên sau 

đây: 

1. Ông: Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở  Trưởng ban 

2. Ông: Phạm Hồng Thái - Phó Giám đốc Sở Phó ban TT 

3. Ông: Trương Mạnh Khiêm  - Phó Giám đốc Sở Phó ban 

4. Ông: Trần Minh Đăng  - Phó Giám đốc Sở Phó ban 
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5. Ông: Thái Đình Lâm - Trưởng phòng QLKCHTGT Sở Uỷ viên TT 

6. Ông: Nguyễn Hữu Cao - Chánh Thanh tra Sở Uỷ viên 

7. Ông: Phan Phương Đông - Chánh VP Ban ATGT tỉnh Uỷ viên 

 
8. Ông: Trần Trung Hiếu - 

 

 

Trưởng phòng QLVT,PT&NL  Uỷ viên 

 
9. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng KH-TC Sở Uỷ viên 

 
10. Ông: Đinh Mai Hưng - Trưởng phòng QLCLCTGT Sở Uỷ viên 

11. Ông: Phạm Ngọc Vinh - Chánh Văn phòng Sở Uỷ viên 

12. Ông: Nguyễn Viết Ngọc - 
GĐ Ban Ban Quản lý bảo trì 

Kết cấu hạ tầng giao thông 
Uỷ viên 

13. Ông: Phạm Công Thuân - Phó phòng QLCLCTGT Sở Uỷ viên 

14. Ông: Ninh Viết Đào - Phó phòng QLKCHTGT Sở Uỷ viên 

 
15. Bà: Phạm Thị Quý - Phó Chánh Văn phòng Sở Uỷ viên 

 
16. Ông: Vũ Mạnh Hà - Phó Chánh thanh tra Sở Uỷ viên 

 
17. Ông: Phạm Văn Đạt - Phó Chánh thanh tra Sở Uỷ viên 

 
18. Ông: Bùi Huy Thông - Phó phòng QLVT,PT&NL Uỷ viên 

 
19. Ông: Nguyễn Đình Phong - Giám đốc TT ĐKPTGT NĐ Uỷ viên 

 

20. Ông: Nguyễn Xuân Thành - 
Phó GĐ Ban Ban Quản lý bảo 

trì Kết cấu hạ tầng giao thông 

  

Uỷ viên 

 

21. Ông: Phạm Quang Thể - Hiệu trưởng TC-GTVT NĐ Uỷ viên 

 

22. Ông: Nguyễn Văn Vương - 
Giám đốc Công ty 

CPQL&XDCĐ Nam Định 

Uỷ viên 

 

23. Ông: Hoàng Văn Định - 
Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD 

Hoàng Nam 

Uỷ viên 

 

 Điều 2. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao 

thông vận tải Nam Định có nhiệm vụ: 

 1. Căn cứ vào tình hình diễn biến của khí hậu, thời tiết, mưa bão, thiên tai 

trong năm 2021 để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của ngành. 

 2. Tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
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của ngành đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh và theo sự phân công 

phụ trách địa bàn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 

tỉnh. 

 3. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn của ngành, phối hợp với các ngành theo sự chỉ đạo chung của 

tỉnh, điều động kịp thời phương tiện, thiết bị, vật tư, lao động khi cần thiết cho việc 

ứng cứu. 

 4. Khi có bão, lụt, thiên tai cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, thường xuyên 

liên hệ với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Bộ 

Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kịp thời truyền đạt các chỉ thị, 

mệnh lệnh, công điện tới các đơn vị trong ngành. Các uỷ viên Ban chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành và Lãnh đạo các đơn vị không được 

ra khỏi địa bàn tỉnh khi có báo bão, áp thấp nhiệt đới, thông tin liên lạc phải được 

đảm bảo thông suốt, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Giám đốc Sở - Trưởng ban. 

 5. Đôn đốc các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra việc thực hiện nhất là khi có bão, lũ, thiên tai ảnh 

hưởng đến địa phương và khu vực theo nhiệm vụ được phân công. 

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

số 218/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc kiện toàn 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giao thông vận 

tải Nam Định năm 2021. 

    - Các ông (bà) Trưởng phòng, ban thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

trong ngành và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- BCH PCTT & TKCN  tỉnh;  

- BCH PCTT & TKCN Bộ GTVT;   (để b/c) 

- Tổng Cục ĐBVN; 

- Như Điều 3; 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện,  

- Phòng QLĐT TP.Nam Định; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

 

 

 

 

 Đinh Xuân Hùng 
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