UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 101 /QĐ-SGTVT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐUBND ngày 27/5/2016 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Nghị quyết họp
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/02/2021;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc
Sở và các Phó Giám đốc Sở
1. Giám đốc Sở là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi
hoạt động của Sở; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được
giao theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giao
thông vận tải, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi mặt
hoạt động của Sở.
2. Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc trực tiếp
chỉ đạo, xử lý thường xuyên, toàn bộ các công việc trong lĩnh vực, đơn vị, tổ
chức được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về
thực hiện các nhiệm vụ được giao. Khi vắng mặt, Giám đốc Sở có thể ủy
quyền chỉ đạo hoạt động của Sở cho Phó Giám đốc Sở. Trong trường hợp cần
thiết hoặc vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Giám đốc Sở có
thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của các Phó Giám đốc.
3. Các Phó giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở và
nhân danh Giám đốc Sở để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc
phạm vi lĩnh vực, đơn vị, tổ chức được phân công; đề xuất hoặc báo cáo Giám
đốc Sở các điều kiện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Giám đốc Sở
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kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng do Lãnh đạo cấp trên chỉ đạo; do có ý kiến
khác nhau giữa các Sở, ngành, địa phương; do mới phát sinh chưa có trong
quy định của pháp luật.
4. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, các Phó
Giám đốc Sở chủ động chỉ đạo, xử lý công việc, báo cáo và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; về kỷ luật, kỷ
cương hành chính, đoàn kết nội bộ; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về
những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, đơn vị,
tổ chức được phân công.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở
1. Đồng chí Lê Văn Kiên – Giám đốc Sở:
a) Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động, các lĩnh vực công tác của
Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quy hoạch, chiến lược phát triển ngành;
- Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và biên chế của Sở;
- Tài chính, chế độ, chính sách;
- Phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quân sự, quốc phòng; an ninh, chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước;
- Kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng giao thông
trên địa bàn tỉnh;
- Công tác Khoa học, kỹ thuật của ngành;
- Công tác phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn.
c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:
- Phòng Kế hoạch – Tài chính.
d) Kiêm nhiệm các chức danh:
- Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Phó Trưởng ban chỉ đạo Giao thông nông thôn tỉnh;
- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;
- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở;
- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
của Sở;
- Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Vĩnh Phúc;
Một số chức danh kiêm nhiệm khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và
khi được UBND tỉnh giao.
2

2. Đồng chí Hoàng Long Biên – Phó Giám đốc Sở:
a) Phó Giám đốc thường trực, Thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở, thay
mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng; ký ban
hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản
thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc;
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Hành chính, quản trị, cải cách hành chính, ISO của Sở;
- Công tác thông tin, truyền thông;
- Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;
- Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe;
- Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;
- Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ;
- Các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.
c) Trực tiếp chỉ đạo:
- Văn phòng Sở;
- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;
- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ;
- Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc;
- Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.
d) Kiêm nhiệm các chức danh:
- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng – Hội đồng kỷ luật của
Sở;
- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải;
- Trưởng ban Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên của Sở;
- Trưởng Ban biên tập – Cổng thông tin điện tử ngành Giao thông vận
tải;
- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà
nước;
Một số chức danh kiêm nhiệm khác khi được Giám đốc Sở giao.
3. Đồng chí Phùng Ngọc Tuân – Phó Giám đốc Sở:
a) Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách,
trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc;
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Thanh tra, bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ;
- Công tác thẩm định các dự án XDCB hạ tầng giao thông;
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- Quản lý hạ tầng giao thông; duy tu, sửa chữa đường bộ;
- Công tác Khoa học, kỹ thuật của ngành;
- Công tác phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn;
- Thực hiện quản lý Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh theo
quy định;
- Các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.
c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:
- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;
- Thanh tra Sở; Trạm KTTT xe lưu động;
- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.
d) Kiêm nhiệm các chức danh:
- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm
vụ đảm bảo TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu
nạn của Sở.
Một số chức danh kiêm nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và khi
được UBND tỉnh giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 69/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Vĩnh Phúc về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở.
Các Ông có tên tại Điều 2, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các
phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các TP, Huyện thuộc tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử ngành GTVT;
- Lưu: VT (01).

Lê Văn Kiên
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