BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:1848 /QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22

tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của phiên họp Chính
phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình
hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021;
Căn cứ Văn bản số 6858/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ
quan, địa phương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (sau
đây gọi là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:
1. Tổ trưởng Tổ công tác: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.
2. Các Tổ phó Tổ công tác: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Lê
Đình Thọ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng
Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất
Việt Hùng.
3. Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Vận tải,
Vụ Quản lý doanh nghiệp,Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ
An toàn giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục
Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt
Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt
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Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Y tế Giao
thông vận tải.
4. Giao Vụ Vận tải làm cơ quan thường trực của Tổ công tác.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt
1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của
Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt
chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi,
tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh
vực giao thông vận tải.
2. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý, giải quyết ngay những
nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, phát sinh trong hoạt động vận tải; chỉ đạo, hướng
dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh,
bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả với dịch Covid-19”; tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không
cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
3. Đề xuất xử lý hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp,
người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Kịp thời khen thưởng, đề xuất khen
thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
5. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp
tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân thuộc
lĩnh vực giao thông vận tải, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt
thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác
1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này; đảm bảo kịp
thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh
nghiệp liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.
2. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bộ Giao
thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác.
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Điều 4. Nhóm giúp việc Tổ công tác
1. Nhóm giúp việc Tổ công tác gồm lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan,
đơn vị: Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài
chính, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ,
Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục
Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam,
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao
thông, Cục Y tế Giao thông vận tải.
2. Giao Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT làm trưởng nhóm giúp việc.
3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 1 Điều này có trách nhiệm
cử đại diện tham gia Nhóm giúp việc Tổ công tác và gửi tới Vụ Vận tải, Bộ Giao
thông vận tải. Vụ Vận tải theo dõi, đôn đốc, tham mưu ngay việc thành lập nhóm
giúp việc của Tổ công tác.
4. Nhiệm vụ của Nhóm giúp việc:
a) Tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế làm việc, phân công
nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác để đưa vào hoạt động ngay trong tháng
10/2021;
b) Theo dõi, đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ
công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT theo phân
công của Lãnh đạo Tổ công tác.
c) Theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo sự chỉ đạo
của Lãnh đạo Tổ công tác, báo cáo kết quả về Tổ công tác để có chỉ đạo, xử lý
kịp thời, thống nhất. Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Tổ công tác để
phục vụ họp hoặc gửi cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.
Điều 5. Chế độ báo cáo
Tổ công tác thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quyết định của Tổ
trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả,
tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh COVID-19.
Điều 6. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác
Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Nhóm giúp việc được bố trí từ
nguồn kinh phí của Bộ GTVT, của các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia
Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.
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Điều 7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định
số: 1322/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải
gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; số 1323/QĐ-BGTVT ngày
18/7/2021 thành lập Tổ kiểm tra về luồng xanh trong hoạt động vận tải gắn với
phòng, chống dịch Covid-19; số 1563/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2021 về kiện toàn
Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng,
chống dịch Covid-19; số 1678/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 về phân công nhiệm
vụ cho các thành viên Tổ công tác đặc biệt về hoạt động vận tải gắn với công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh
Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên
quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, THHaitb

BỘ TRƯỞNG

NguyễnVănThể

