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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải hành khách trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023  

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAO BẰNG 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;   

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 05 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của 

Bộ Giao thông vận tải 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 Lê hội xuân Quý Mão năm 

2023; 

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 11năm 2022 của Bộ 

Giao thông vân tải về việc banh hành Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao 

điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp 

những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023 (gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo) như sau: 

1. Ông Lê Văn Định, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải – 

Trưởng Ban; 

2. Bà Nông Thị Huệ, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái, Sở Giao thông vận tải – Phó Trưởng Ban thường trực; 

3. Ông Nguyễn Hữu Lư, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải – Phó 

Trưởng Ban; 
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4. Ông Phương Tiến Phong, Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái,  Sở Giao thông vận tải – Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Yên Thái, Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện 

và người lái, Sở Giao thông vận tải – Thành viên; 

6. Ông Đỗ Minh Đức, Giám đốc Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao 

Bằng – Thành viên;  

7. Ông Lê Phương Đông, Giám đốc Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng - 

Thành viên; 

8. Ông Trần Danh Bình, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Bình 

Thành viên; 

9. Ông Hoàng Trung Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái Sở – Thành viên, thư ký; 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

1. Xây dựng kế hoạch tổng thể công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân 

dân đồng thời thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh, dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và 

mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Rà soát, kiểm tra chất lượng phương tiện vận tải hành khách thuộc địa 

phương quản lý và triển khai xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách 

trên cơ sở dự báo lưu lượng khách trên các tuyến. 

3. Dự báo nhu cầu đi lại tăng trong dịp Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2023 

để lập kế hoạch huy động phương tiện (xe tăng cường); chỉ đạo các đơn vị vận 

tải hành khách tăng số chuyến xe chạy để giải tỏa hành khách (trên cơ sở xe 

đăng ký tăng cường của các đơn vị). Giám sát các đơn vị vận tải khách thực hiện 

đúng giá vé đã kê khai (kể cả kê khai giá vé biến động trong dịp Tết). 

4. Có kế hoạch huy động phương tiện chuyển tải (thay thế) đối với những 

xe khách bị đình chỉ lưu hành do vi phạm, hoặc tai nạn (nếu có). 

5. Tổ chức trực điều hành hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết và Lễ 

hội; bố trí cán bộ trực để cấp phù hiệu xe khách tăng cường hoặc xe thay thế; 

trực số điện thoại đường dây nóng, theo dõi, giải quyết các thông tin phản ánh 

qua đường dây nóng. 

6. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động của xe thông qua thiết 

bị giám sát hành trình, camera trên xe ô tô, kịp thời nhắc nhở hoặc yêu cầu xử lý 

đối với các phương tiện có vi phạm về tốc độ. 

7. Chỉ đạo Lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công 

an, tổ chức kiểm tra các điều về người điều khiển phương tiện, điều kiện về an 

toàn xe chở khách tại các bến xe khách và trên đường giao thông, xử lý nghiêm 
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những vi phạm theo quy định. Kiên quyết đình chỉ những xe khách không đủ 

điều kiện an toàn, lái xe không đúng hạng, sử dụng chất kích thích, rượu, bia khi 

lái xe; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống 

dịch bệnh, dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo: 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban 

Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở để đóng dấu các văn bản chỉ đạo, điều 

hành trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

2. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là bộ phận thường trực 

của Ban Chỉ đạo; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực 

tiếp chỉ đạo công chức của phòng để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. 

3. Chế độ báo cáo: Trên cơ sở các kế hoạch vận chuyển, kế hoạch đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2023, Ban Chỉ đạo báo 

cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục 

Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải đảm bảo thời gian.  

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh 

Thanh tra Sở, Giám đốc Bến xe khách liên tỉnh thành phố, Giám đốc các đơn vị 

kinh doanh vận tải, các Ông, Bà có tên tại Điều 1 và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- UBND tỉnh ( b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định  
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