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Số:  2232   /QĐ-SGTVT       Thừa Thiên Huế, ngày  20  tháng 12 năm 2022. 
       

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão 2023 
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ 

- Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải về ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023;  

- Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 09/12/2022 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 

về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; 

- Căn cứ Công văn số 10692/UBND-TH ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 

2023; 

- Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng quản lý Vận tải và phương tiện Sở 

GTVT. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

    Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, gồm các Ông (bà) có tên sau: 

   1. Ông Phạm Xuân Sơn  –  TGĐ Công ty CP bến xe Huế - Trưởng Ban. 

   2. Ông Phạm Trung Đức –  P.TGĐ Cty CP Bến xe Huế - Phó Ban trực 

   3. Ông Lê Viết Hoài – GĐ Xí nghiệp Bến xe phía Bắc - Phó Ban. 

   4. Ông Nguyễn Văn Long – GĐ Công ty CP Xe khách - Phó Ban. 

   5. Bà Dương Thị Ánh –T. BQL Bến xe, bến thuyền TP.Huế - Phó Ban. 

     6. Ông Trương Văn Nhẫn – GĐ HTX vận tải ô tô Phú Lộc - Phó Ban.     

   7. Ông Nguyễn Ngọc Lâm –  GĐ Xí nghiệp Bến xe phía Nam - Thành viên. 

   8. Ông Trần Sĩ Cuộc – GĐ HTX vận tải ô tô Huế - Thành viên.  

   09. Ông Trương Văn Phương – GĐ Công ty TNHH Phương Ty - Thành viên. 

   10. Ông Lê Nam – GĐ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt - Thành viên. 

     12. Ông Hồ Tăng Cường – GĐ HTX vận tải Du lịch Huế - Thành viên. 

       Điều 2. Ban chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở 

GTVT (qua Phòng QLVT&PT) và thực hiện các nhiệm vụ sau: 



   - Trưởng Ban phụ trách chung, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải và phương 

tiện giải quyết những vấn đề liên quan đến các quy định về vận tải, đôn đốc các thành 

viên thực hiện các nhiệm vụ được phân công; 

   - Phó Ban trực có trách nhiệm tổ chức tốt công tác vận tải ở các bến xe, điều 

phối các phương tiện, bố trí đầy đủ xe đảm bảo phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân 

thông qua các bến xe; 

   - Các Thành viên là Thủ trưởng các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm: Lập 

kế hoạch vận tải phục vụ Tết của đơn vị mình; bố trí đủ số lượng xe đã đăng ký với 

BCĐ; kịp thời điều động bổ sung xe để giải toả hành khách theo yêu cầu của Ban chỉ 

đạo, bảo đảm không để hành khách ứ đọng tại bến; bố trí cán bộ trực tại các bến xe để 

phối hợp với các Ban quản lý bến xe giải quyết các vấn đề liên quan;  

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi hết 

thời gian phục vụ Tết. 

     Điều 4. Các Ông (Bà): Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải; quản lý bến xe, 

bến thuyền; Thanh tra Sở; Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 
 

                KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Thành 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/hiện); 

- Bộ GTVT (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Tổng Cục ĐBVN (b/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TX và TP.Huế (p/hợp); 

- Lưu VT, QLVTPT. 
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