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Chương I 

VĂN PHÒNG, THANH TRA VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 
 

 

Điều 1. Văn phòng  

1. Vị trí, chức năng: 

Văn phòng Sở là cơ quan chuyên môn của Sở Giao thông vận tải có chức 

năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về các 

lĩnh vực: cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo vệ nội bộ, 

biên chế, lao động tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, 

pháp chế, đào tạo, văn thư lưu trữ và công tác hành chính quản trị cơ quan. 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

 a. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chính sách cán bộ: 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý 

biên chế của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, các quy định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và 

biên chế của các đơn vị trực thuộc; 

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Sở và Trưởng, phó các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ; 

- Theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện các chế độ về tiền 

lương, bảo hiểm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động của Sở; 

b. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: 

- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; 

- Quản lý, theo dõi công tác đào tạo nghề đường bộ, đường thuỷ nội địa 

trên địa bàn theo phân cấp. 

c. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Thường trực Ban ISO; 
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- Trực tiếp theo dõi đảm bảo hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu cho Sở thực hiện 

công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý điều hành. 

- Quản lý Trung tâm tin hoc và Trang thông tin điện tử của Sở. 

d. Công tác hành chính quản trị cơ quan: 

- Tham mưu xây dựng các nội quy, quy chế quản lý hành chính cơ quan 

trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Quản lý công tác hành chính, quản trị cơ quan văn phòng và hướng dẫn 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện; 

- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều 

kiện làm việc chung của cơ quan Sở; tham gia hội đồng kiểm kê tài sản, xử lý tài 

sản công thuộc thẩm quyền Sở. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện các thủ tục thanh toán 

các khoản chi hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của cơ quan theo quy 

định của pháp luật và quy chế của sở. 

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ  tại cơ quan Văn phòng Sở, con dấu, thiết 

bị lưu giữ chứng thư số của Sở, hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở; 

- Tổ chức phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ của cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan; 

- Thực hiện công tác bảo vệ đảm bảo an toàn cơ quan (phân công bảo vệ cơ 

quan 24/24) 

- Thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn lao 

động ngành. 

đ. Công tác tổng hợp:  

- Chuẩn bị nội dung giao ban định kỳ của Sở và thông báo nội dung các 

cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; các nội dung tổng hợp báo cáo khác do Lãnh 

đạo Sở phân công. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các 

chương trình, kế hoạch của Sở, các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao cho các 

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Điều 2. Thanh tra 

1. Vị trí, chức năng: 

 a. Thanh tra Sở Giao thông vận tải là cơ quan trực thuộc Sở Giao thông 

vận tải, nằm trong hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành giao 

thông vận tải, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra 

chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải. 
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 b. Thanh tra Sở Giao thông vận tải có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự 

chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và hướng dẫn về 

nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP, Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật 

thanh tra năm 2010, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, 

quyền hạn sau: 

a. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức 

thực hiện. 

b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

c. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên 

môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 

- Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc 

kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội 

địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô 

thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền 

quản lý; 

- Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường 

thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt 

quốc gia và đường sắt đô thị; 

- Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; 

- Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, 

thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp; 

- Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo 

phân cấp; 

- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan 

khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải; 

- Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra 

chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt 

động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo 

vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang 

bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. 

d. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 
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đ. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra 

liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra 

do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập. 

e. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của 

Sở Giao thông vận tải. 

g. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện 

các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Điều 3. Phòng Kế hoạch -Tài chính 

1. Vị trí, chức năng: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu 

giúp Giám đốc Sở về công tác kế hoạch, tài chính ngành. Quản lý tài chính, tài 

sản của toàn ngành giao thông vận tải. Hướng dẫn thực hiện các chính sách pháp 

luật, chế độ nhà nước về công tác tài chính. Quản lý và phân bổ vốn theo kế 

hoạch dự toán ngân sách nhà nước giao. Kiểm tra xét duyệt quyết toán các đơn vị 

dự toán cấp 3 và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, báo cáo quyết toán với cơ quan 

tài chính cấp trên theo quy định.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Công tác xây dựng kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi tài chính hàng năm của Ngành; 

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách 

hàng năm đúng định mức và chế độ hiện hành; 

b. Công tác tài chính - kế toán. 

- Quản lý tài chính ngành, theo dõi, phân khai nguồn xây dựng cơ bản, 

nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông và các nguồn sự nghiệp khác; 

- Trực tiếp thực hiện công tác tài chính - kế toán nguồn quản lý nhà nước 

thuộc Văn phòng Sở, nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông, nguồn thu phí, lệ phí, 

giá dịch vụ theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác thuộc 

thẩm quyền của sở; 

 - Quyết toán tài chính nguồn quản lý nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp 

và các nguồn hợp pháp khác theo quy định; kiểm tra, giám sát, quản lý các khoản 

thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước của tất cả các nguồn; 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng các quy định của Luật Kế 

toán hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Bộ 

Giao thông vận tải; 

c. Thường trực hội đồng kiểm kê đánh giá tài sản, xử lý tài sản nhà nước 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; 

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 Điều 4. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 

1. Vị trí, chức năng: 

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác đầu tư, quy 
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hoạch, kỹ thuật chuyên ngành, thẩm định và quản lý chất lượng các công trình 

giao thông, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong ngành. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Chủ trì việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 

tỉnh; Xây dựng quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn. 

b. Chủ trì công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông trên 

địa bàn theo phân cấp; công tác giám định chất lượng về công trình xây dựng 

giao thông (khi có yêu cầu). 

c. Tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 

trình, quy phạm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. 

d. Tham mưu chủ trương chấp thuận xây dựng cảng, bến thủy nội địa trên 

địa bàn. 

đ. Chủ trì soạn thảo các văn bản, tờ trình về lập dự án đầu tư báo cáo kinh 

tế kỹ thuật các công trình giao thông vận tải, tham mưu giúp lãnh đạo trình 

UBND tỉnh. 

e. Chủ trì cùng các phòng liên quan thẩm định công tác an toàn giao 

thông và đánh giá tác động môi trường bảo vệ môi trường của các dự án trên 

địa bàn tỉnh. 

g. Thực hiện Quản lý nhà nước về khoa học - kỹ thuật, công nghệ giao 

thông vận tải, tiếp nhận công bố, hợp quy các sản phẩm theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật giao thông vận tải.  

h. Thường trực hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành. 

i. Chủ trì thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán các công trình giao thông theo phân cấp; hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ yêu cầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các 

công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư hoặc được ủy thác quản lý. 

k. Tham gia tổ tư vấn xét thầu, hội đồng nghiệm thu các công trình do Sở 

đầu tư hoặc được ủy thác. 

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Điều 5. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 

1. Vị trí, chức năng: 

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường ngang giao cắt với đường sắt 

(theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh) 

phân cấp trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ 

đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân 

cấp do Giám đốc Sở phân công. 
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b. Chủ trì lập kế hoạch công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội 

địa hàng năm; kế hoạch đầu tư các dự án nước ngoài, hỗ trợ đầu tư… 

c. Theo dõi và quản lý nhà nước toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông: Đường 

bộ, đường thủy nội địa, đường ngang qua đường sắt theo phân cấp. 

d. Theo dõi thiết lập và thông báo hành lang chỉ dẫn mốc giới bảo vệ các 

tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh, quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

đ. Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Kinh tế và hạ tầng 

các huyện, Phòng Quản lý đô thị Thành phố; thực hiện quản lý bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên mạng lưới giao thông được phân cấp; xây dựng kế hoạch, 

theo dõi và hướng dẫn thực hiện phát triển giao thông nông thôn. 

g. Hướng dẫn việc thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường 

thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý; chủ trì tham mưu quyết định phân loại, phân 

cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.  

h. Thực hiện các thủ tục về công bố đóng mở luồng tuyến đường thủy nội 

địa trên địa bàn theo phân cấp, tham mưu cho ý kiến đối với các dự án xây dựng 

công trình xây dựng có liên quan tới an toàn giao thông đường bộ, đường thủy 

nội địa trên địa bàn theo phân cấp. 

i. Thực hiện thủ tục công bố, cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội 

địa, bến khách ngang sông, công bố lại bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; 

đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông theo thẩm quyền. 

Thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý nhà nước của ngành đối với bến 

thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn. 

k. Cấp giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa theo 

phân cấp; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ theo quy định của pháp 

luật. 

l. Thường trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 

ngành, tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định. 

m. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hạ tầng an toàn giao thông, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm tra công 

tác an toàn giao thông, công tác bảo vệ môi trường trong các dự án trên địa bàn 

tỉnh. 

n. Quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật các thông tin về phần mềm quản lý 

hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh cũng như toàn quốc. 

o. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Điều 6. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

1. Vị trí, chức năng: 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về vận 

tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa 

bàn theo thẩm quyền được giao. Thực hiện quản lý công tác sát hạch lái xe, cấp, 
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đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

phương tiện thuỷ nội địa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Quản lý vận tải đường bộ: 

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách phát triển vận tải, hướng dẫn 

các văn bản quy phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức vận 

tải theo quy định. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trên địa bàn 

theo đúng quy định; 

- Hướng dẫn việc xây dựng và kiểm tra hoạt động của các bến xe, bãi đỗ xe 

theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách theo quy 

hoạch, theo dõi chất lượng dịch vụ vận tải; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc duy 

trì đảm bảo các điều kiện kinh doanh của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định của pháp luật. 

b. Quản lý vận tải đường thuỷ: Quản lý đăng ký tuyến vận tải hành khách 

hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh. 

c. Quản lý phương tiện: 

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; đăng ký cấp 

biển số xe máy chuyên dùng theo phân cấp; cấp giấy phép liên vận quốc tế thuộc 

thẩm quyền của Sở; 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa 

bàn tỉnh theo quy chế phối hợp giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông 

vận tải; 

- Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng 

nhận thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới theo phân cấp. 

d. Quản lý người lái: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ, các nhiệm vụ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

- Trực tiếp quản lý, lưu trữ hồ sơ sát hạch viên thuộc Sở; quản lý, khai thác 

sử dụng, cập nhật các thông tin về phần mềm cơ sở dữ liệu, quản lý giấy phép lái 

xe của Sở. 

- Tham mưu cho Sở cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi 

giấy chứng nhận trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm 

sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn về chuyên môn 

nghiệp vụ; 

- Thực hiện việc cấp, đổi, quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; cấp, 

đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa, chứng chỉ 

chuyên môn người điều khiển các phương tiện giao thông khác theo phân cấp. 

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 
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Chương II 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ 

 

Điều 7. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định  

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 498/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh: 

1. Vị trí, chức năng: 

a. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định là đơn vị sự 

nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định, 

có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước 

và ngân hàng theo quy định của pháp luật.  

b. Thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý dự án công 

trình kết cấu hạ tầng giao thông bằng các nguồn vốn khác được Bộ Giao thông 

vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam giao 

nhiệm vụ cho Sở làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư (nếu được giao); các dự 

án đảm bảo an toàn giao thông do UBND tỉnh giao; quản lý nguồn vốn bảo trì 

Trung ương, địa phương theo nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải giao; chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban, dự toán chi phí quản lý trình Sở 

phê duyệt để tổ chức thực hiện; 

b. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị có liên quan xây 

dựng, trình kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do Sở quản lý theo quy 

định của pháp luật; 

c. Triển khai các thủ tục đầu tư, thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông các dự án, công trình được giao làm Chủ đầu tư hay đại diện Chủ đầu 

tư. 

d. Về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông nguồn vốn trung 

ương, địa phương: Thực hiện các quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác tuần kiểm theo quy 

định. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Sở; Triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

hoặc dự án sửa chữa công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của 

pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; Tổ chức 

lựa chọn các nhà thầu: Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công…theo 

quy định; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí sửa chữa, xây lắp, an 

toàn lao động và vệ sinh môi trường thuộc công trình giao thông; Thực hiện giám 

sát thi công công trình khi đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

đ. Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án công trình 

giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư (nếu được giao) theo quy định. 
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e Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ đầu tư và Sở Giao thông vận tải 

giao. 

Điều 8. Trường Trung cấp giao thông vận tải Nam Định 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết đinh số 1948/QĐ-

UBND ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh: 

1. Vị trí, chức năng: 

Trường Trung cấp giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự 

quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Giao thông vận tải và quản lý nhà nước về đào 

tạo nghề của Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Trường có tư cách pháp 

nhân, có tài khoản và con dấu riêng.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động có trình độ từ trung cấp trở 

xuống. 

b. Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo quy định của 

pháp luật. 

c. Liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo nghề theo quy định và được cấp 

có thẩm quyền cho phép. 

d. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ cho công tác sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe theo nhu cầu của các tổ chức sát hạch, cấp phép lái xe trong và ngoài 

tỉnh. 

đ. Xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình học liệu dạy 

nghề đối với các nghề được đào tạo. 

e. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh theo quy định. 

g. Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, 

cấp bằng, chứng chỉ đào tạo theo quy định. 

h. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, tổ chức các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định. 

i. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và cán 

bộ, viên chức của trường theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp 

quản lý cán bộ của UBND tỉnh. 

k. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. 

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 9. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông tỉnh Nam Định 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 418/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2011, quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh: 

1. Vị trí, chức năng: 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định là đơn vị sự 

nghiệp hạng IV có thu tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, do Sở Giao thông 

vận tải Nam Định quản lý trực tiếp về tổ chức và cán bộ, chịu sự quản lý về 
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chuyên môn nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm có tư cách pháp 

nhân, có tài khoản và con dấu riêng.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a. Chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, 

quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hoạt động đăng kiểm; 

b. Chủ trì hoặc phối hợp trong việc thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về đăng kiểm; 

c. Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường đối với phương tiện thuỷ, bộ bao gồm: 

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo đảm 

môi trường phương tiện thuỷ, bộ theo phân cấp; 

- Giám định trạng thái kỹ thuật phương tiện thuỷ, bộ theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước hoặc chủ phương tiện; 

- Tổ chức thu phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định của pháp luật. 

d. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thiết kế đóng mới và 

thiết kế cải tạo thuỷ, bộ theo phân cấp. 

e. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, 

công nghệ vào công tác đăng kiểm. 

f. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình 

cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải và Cục đăng kiểm. 

g. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý đội 

ngũ cán bộ viên chức, nhân viên của Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, 

chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên của 

Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

h. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải giao. 

Điều 10. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Nam Định 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 

645/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh, Thông tư số 10/2012/TT-GTVT 

và Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/213 của Bộ GTVT: 

1. Chức năng: 

 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động là nơi cơ quan quản lý đường bộ thực 

hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe 

đến an toàn cầu, đường bộ; phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan 

kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả 

xe chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộ và xe 

bánh xích lưu hành trên đường bộ. 
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Trạm có trụ sở tại  Sở Giao thông vận tải Nam Định, được sử dụng con dấu 

riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

2. Nhiệm vụ: 

- Kiểm tra tại Trạm đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham 

gia giao thông trên đường bộ về việc chấp hành các quy định về tải trọng, khổ 

giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 

xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng 

hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

- Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến tải trọng, 

khổ giới hạn của xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông qua 

Trạm và công tác xử lý vi phạm tại Trạm để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định hoặc khi được yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao./. 
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