BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1855 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh
vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 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 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy
định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5
lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (sau đây gọi là Đoàn
kiểm tra). Danh sách 02 Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên theo Phụ lục kèm
theo Quyết định này.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra
1. Các Đoàn kiểm tra chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Đoàn
kiểm tra và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Đoàn kiểm tra số 1: kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh
vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở GTVT các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn
vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ
hàng hóa trên địa bàn các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam (từ Thanh
Hóa trở vào);
b) Đoàn kiểm tra số 2: kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh
vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở GTVT, Sở GTVT-
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XD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cảng hàng không, ga đường sắt,
bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa,
nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình trở ra và phía Bắc;
c) Nhiệm vụ của các Thành viên do Trưởng Đoàn kiểm tra phân công;
d) Các Thành viên Đoàn kiểm tra thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các
Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy
nội địa Việt Nam tham gia và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Trưởng Đoàn
kiểm tra.
2. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo
các thành viên Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng kết quả
thực hiện.
3. Cơ quan, đơn vị kiểm tra:
Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cảng
hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ,
cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa.
Điều 3. Thời gian kiểm tra
- Trong Quý IV năm 2021, bắt đầu từ ngày 25/10/2021.
- Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo về thời gian, địa điểm kiểm tra cụ thể.
Điều 4. Kinh phí cho cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra do cơ quan, đơn vị cử
người chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các
Vụ trưởng; Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục; Tổng Biên tập Báo Giao thông;
thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra và các tổ chức, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Y tế, Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Sở GTVT, GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo Giao thông;
- Lưu VT, V.Tải (Phongdq, 5b).

BỘ TRƯỞNG

NguyễnVănThể
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DANH SÁCH 02 ĐOÀN KIỂM TRA
CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG
BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, ĐƯỜNG SẮT, HÀNG KHÔNG)
ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ
DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 1855 /QĐ-BGTVT ngày 22 tháng10 năm 2021)
I. Đoàn kiểm tra số 1
1. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT - Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT - Phó
Trưởng đoàn;
3. Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra chuyên ngành,
Thanh tra Bộ - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Giao Linh, Chuyên viên, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia
- Thành viên;
5. Ông/bà Đại diện: Tổng cục Đường bộ Việt Nam/các Cục quản lý chuyên
ngành (khi có yêu cầu của Trưởng đoàn) - Thành viên.
II. Đoàn kiểm tra số 2
1. Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia
- Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT - Phó
Trưởng đoàn;
3. Ông Cấn Tất Lĩnh, Thanh tra viên Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh
tra Bộ - Thành viên;
4. Ông Lê Việt Hoàng, Chuyên viên, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Thành viên;
5. Ông/bà Đại diện: Tổng cục Đường bộ Việt Nam/các Cục quản lý chuyên
ngành (khi có yêu cầu của Trưởng đoàn) - Thành viên.

