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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập  

Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Nam Định  

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Ban biên tập Trang thông tin điện tử của 

Sở, Sở Giao thông vận tải thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên 

tập như sau: 

1. Trưởng Ban:  

Ông Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở: Chỉ đạo chung việc quản lý và vận hành 

Trang thông tin điện tử. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, trực tiếp duyệt các thông 

tin, dữ liệu trước khi đăng tải và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung 

được đưa lên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

2. Phó Trưởng Ban: 

- Ông Trương Mạnh Khiêm, Phó Giám đốc Sở: Giúp Trưởng Ban ký duyệt 

thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị được giao phụ 

trách thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp chính xác, kịp thời 

các tin, bài, ảnh, để đăng tải lên Trang thông tin điện tử. 

- Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở: Giúp Trưởng Ban ký duyệt thông 

tin thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị được giao phụ trách 

thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp chính xác, kịp thời các 

tin, bài, ảnh, để đăng tải lên Trang thông tin điện tử. 

- Ông Trần Minh Đăng: Giúp Trưởng Ban ký duyệt thông tin thuộc lĩnh vực 

phụ trách. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị được giao phụ trách thực hiện nghiêm 

túc việc xây dựng nội dung để cung cấp chính xác, kịp thời các tin, bài, ảnh, để 

đăng tải lên Trang thông tin điện tử.  

3. Thư ký: 

- Ông Phạm Ngọc Vinh, Chánh Văn phòng Sở: Chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch hoạt động hàng năm của Ban biên tập theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, hướng 

dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin. Tham 

mưu cho Trưởng Ban biên tập các văn bản chỉ đạo điều hành về quản lý và vận 

hành Trang thông tin điện tử, ký kiểm tra thông tin trước khi lãnh đạo Sở ký duyệt 

đăng tải. Chịu trách nhiệm thông tin tổng hợp, kế hoạch chương trình công tác 

năm, hàng quý, hàng tháng của Sở, các thông tin về công tác tổ chức bộ máy, biên 

chế, chính sách cán bộ, các thông tin về nhân sự, cơ cấu tổ chức các phòng, ban, 

đơn vị, thông tin về các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh; thông 

tin chuyên mục: Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở; lịch họp của Sở, các thông tin về 

công tác tổng hợp báo cáo, thông báo giao ban tháng, hệ thống văn bản, thư viện 

ảnh và video có liên quan đến các hoạt động của Sở để đăng tải lên Trang thông tin 

điện tử. 



- Bà Phạm Thị Quý, Phó Chánh Văn phòng Sở: Chịu trách nhiệm đôn đốc các 

phòng, ban đơn vị triển khai phát triển nội dung các tin, bài, ảnh để trình lãnh đạo 

Sở phê duyệt và đăng lên Trang thông tin điện tử đảm bảo chất lượng. Cung cấp 

thông tin các hoạt động về công tác thi đua khen thưởng toàn ngành, thông tin 

chuyên mục cải cách hành chính của Sở. 

4. Các Thành viên Ban Biên tập: Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, 

biên tập và gửi tin của đơn vị mình theo sự phân công của Trưởng ban biên tập 

đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật 

thông tin, dữ liệu, cụ thể: 

- Ông: Nguyễn Hữu Cao, Chánh Thanh tra Sở: Chịu trách nhiệm thông tin về 

công tác thanh, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

Kết 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. Thực 

hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Trang thông 

tin điện tử theo đúng quy định.  

- Ông: Vũ Anh Kiệt: Chủ tịch Công đoàn Ngành: Chịu trách nhiệm cung cấp 

thông tin về các hoạt động của Công đoàn Ngành giao thông vận tải Nam Định. 

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

lái: Chịu trách nhiệm thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động trên các lĩnh vực 

quản lý vận tải, quản lý phương tiện, quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. 

Chịu trách nhiệm thông tin chuyên mục vận tải khách, lịch sát hạch lái xe, các cơ sở 

đào tạo lái xe, các thông tin về tình hình quản lý vận tải, các bến xe.  

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

Chịu trách nhiệm thông tin về 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. Chịu 

trách nhiệm nội dung quản lý thông tin đường bộ tỉnh Nam Định. 

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

trách nhiệm thông tin về lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Sở và công khai thông tin 

trên Trang thông tin điện tử theo quy định về quyết toán dự toán NSNN hàng 

năm… Chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính đối với hoạt động của Trang thông 

tin điện tử. 

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

thông: Chịu trách nhiệm thông tin về 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: Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, thong tin về tình hình trật tự an toàn giao thông hàng tháng, quý, 

năm. Chịu trách nhiệm chuyên mục an toàn giao thông. 

- Ông: Vũ Mạnh Hà, Phó Chánh Thanh tra, Thường trực Văn phòng Đảng uỷ 

kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động: Chịu trách nhiệm thông 

tin về hoạt động của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và Trạm kiểm tra tải trọng xe 

lưu động tỉnh Nam Định. 



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

thông: Chịu trách nhiệm thông tin về chương trình, dự án, mời thầu, kết quả đấu 

thầu các dự án bảo trì do Ban được giao quản lý. 

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

nhiệm thông tin công tác đào tạo nghề, công tác đào tạo và sát hạch lái xe, các hoạt 

động của Trường Trung cấp GTVT Nam Định. 

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

giao thông Nam Định: Chịu trách nhiệm thông tin về công tác đăng kiểm cơ giới 

đường bộ và đăng kiểm phương tiện vận tải thủy tại Trung tâm ĐKPTGT. 

- Bà Trần Thị Quyên, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành: Chịu trách nhiệm 

thông tin về hoạt động của các công đoàn cơ sở trong ngành, các phong trào thi 

đua, các gương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ ngành. Thông tin về công tác 

chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, 

việc thực hiện các chính sách xã hội trong ngành. 

- Ông: Vũ Văn Đại, Bí thư Đoàn TNCSHCM Văn phòng Sở: Chịu trách 

nhiệm thông tin về hoạt động của Đoàn Thanh niên Văn phòng Sở. 

- Ông: Lương Thành Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở: Chịu trách nhiệm 

thông tin về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thông tin về việc giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở. 

- Ông: Vũ Xuân Khởi, Cán bộ Trung tâm tin học: Làm công tác quản trị và 

tổng hợp thông tin, chịu trách nhiệm về kỹ thuật để vận hành Trang thông tin điện 

tử nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả. Cập nhật thường xuyên các văn bản 

trong phần mềm Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành. 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

GTVT quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện cho các thành viên của Ban 

Ban biên tập thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công./. 

Nơi nhận:                    TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 
- Sở Thông tin và Truyền thông;                                         GIÁM ĐỐC   
- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên trong BBT; 

- Website Sở GTVT Nam Định; 

- Lưu VT,VPS 

.  

                  Đinh Xuân Hùng 
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