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

  

Số:         /TB-SGTVT                    Nam Định, ngày       tháng  6  năm 2021                                                                            

 
THÔNG BÁO  

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở  
 

 

 

 

Ngày 01/6/2021, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nam Định đã họp và 

thống nhất điều chỉnh điểm a Khoản 3 Điều 3 Quyết định 19/QĐ-SGTVT ngày 

11/01/2021 của Sở về phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Phạm Hồng Thái, 

Phó Giám đốc Sở như sau: 

“a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: 

- Công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng các công trình giao 

thông trên địa bàn theo quy định; công tác quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình giao thông; thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ 

thi công - dự toán, báo cáo kinh - tế kỹ thuật… các dự án theo phân công, phân 

cấp;  

- Công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu đường bộ nguồn vốn địa phương. 

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở ký các hợp đồng xây dựng, dịch vụ tư vấn các 

hợp đồng khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn ngành;  

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông nguồn vốn 

địa phương; ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công; 

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nguồn kinh phí hành chính nhà nước cơ quan 

Văn phòng Sở, nguồn phí, lệ phí, theo dõi hành chính quản trị cơ quan; việc tiếp 

nhận hồ sơ, chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 

Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.” 

Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi so với Quyết định số 19/QĐ-

SGTVT ngày 11/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

liên hệ công tác./. 
 

Nơi nhận:    
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Kho bạc NN tỉnh; 

- UBND các huyện, TP Nam Định; 

- Phòng CT, kinh tế - hạ tầng các huyện, 

 QLĐT TP Nam Định; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VPS.                                                                  

  GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 
           

       Đinh Xuân Hùng 

        

(b/c) 
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