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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

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 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết 
định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ; Quyết định số 
1617/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân 
công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển; 

Căn cứ Giấy nghỉ phép của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm từ ngày 12/9/2022 
đến hết ngày 14/9/2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đảm nhận các nhiệm vụ của 
Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022 
về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ và Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 
01/9/2021 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển, 
kể từ ngày 12/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Thứ trưởng, 
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, 
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đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lưu: VT, VP. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Thể 
 


