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UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

 

Số:           /TB-SGTVTXD 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Lào Cai, ngày 21 tháng 02 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông  

vận tải - Xây dựng tại cuộc họp ngày 21/02/2022 
 
 

Ngày 21/02/2022, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổ chức họp giao ban 
tuần, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở, tham dự 

cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ 
trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

Sau khi nghe các phòng chuyên môn, đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ và ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Sở về nhiệm vụ cần triển khai. 
Đồng chí Giám đốc Sở, kết luận một số nội dung, nhiệm vụ như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: 

- Tiếp tục triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Bộ Giao thông vận tải… và các 
văn bản chỉ đạo của Sở về công tác phòng chống Covid -19, nếu công chức, viên 

chức và người lao động của phòng, ban, đơn vị nào không chấp hành đúng các 
quy định về công tác phòng chống Covid -19 thì Trưởng phòng, Thủ trưởng các 

đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công 
tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ tại cơ quan, đơn vị. 

2. Các phòng chuyên môn chủ động thường xuyên rà soát các thủ tục 
hành chính, bổ sung các TTHC còn thiếu và đưa ra các TTHC đã hết hiệu lực. 

3. Các phòng, ban, đơn vị (thuộc đối tượng được thanh tra, kiểm toán) phải 
thường xuyên trao đổi, giải trình (nếu có) với các đoàn thanh tra, kiểm toán; hàng 

ngày Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở.  

4. Giao cho Văn phòng Sở tham mưu phân cấp quản lý tổ chức, viên chức 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

5. Các phòng, ban, đơn vị: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tỉnh làm việc với 

đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.   

6. Yêu cầu phòng Quản lý nhà – TTBĐS:  

- Chủ trì phối hợp với Ban QLDA ĐTXD khẩn trương tham mưu Sở 
GTVT-XD báo cáo UBND tỉnh ban hành mẫu định hình mới trụ sở làm việc 

của công an - quân sự cấp xã ; 

- Rà soát lại hồ sơ tiểu khu đô thị 3, 17 báo cáo Lãnh đạo Sở; 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ báo cáo về nhà tạm, nhà dột nát trên địa 
bàn tỉnh. 
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7. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 

Tham mưu triển khai đưa thiết bị giám sát thời gian và quãng đường vào 
hoạt động tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT; tiếp tục đôn đốc một số đơn 
vị vận tải hoàn thiện  lắp đặt camea trên phương tiện ô tô theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
 

8. Phòng Quy hoạch – Kiến trúc: 

- Chủ trì và phối với các Sở, ngành liên quan lên phương án sắp xếp các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Rà soát lại 16 hồ sơ đồ án quy hoạch để phục vụ đoàn thanh tra của Bộ 

xây dựng. 

- Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị tư vấn hoàn 

thiện các hồ sơ đồ án quy hoạch để phê duyệt, cụ thể: 

+ Quy hoạch chung Dọc Sông Hồng; 

+ Quy hoạch chung khu du lịch Quốc gia Sa Pa; 

+ Quy hoạch phân  khu Y Tý; 

+ Quy hoạch khu đô thị làng thể thao Tây Bắc; 

9. Phòng Quản lý giao thông: 

-  Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ tham mưu việc bàn 

giao các tuyến đường tỉnh thành Quốc lộ 4E kéo dài theo Quy hoạch được phê 
duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021;  

- Tham mưu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường 
đường bộ trên địa bàn tỉnh;  

- Phối hợp với Ban QLDA công trình giao thông hoàn thiện thủ tục bàn 
giao các vị trí sạt lở đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;  

- Hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đấu 
nối giao thông với đường bộ đang khai thác;  

10. Giao cho Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì tham mưu 
văn bản về xe quá khổ, quá tải trên quốc lộ 70 và 279. 

11. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh: 

- Chủ trì phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan tham 
mưu đề xuất danh mục dự án đầu tư trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị (theo 

Thông báo số 27/TB-VPUBND ngày 10/2/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 
Lào Cai); 

- Chủ trì triển khai thực hiện việc chuẩn bị đầu tư các dự án kè sông, suối 
… thực hiện theo Thông báo số 27/TB-VPUBND ngày 10/2/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lào Cai; 

- Đẩy nhanh tiến độ các các dự án, công trình để sớm hoàn thành đưa vào 

sử dụng. 

7. Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh: 

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình để kịp tổ chức khánh thành, 
khởi công chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai: 
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+ Dự án nút giao nối tỉnh lộ 152 với cáo tốc Nội Bài – Lào Cai ( nút giao 

Phố Lu); 

+  Cảng hàng không Sa Pa; 

+ Dự án cầu Biên giới qua sông Hồng tại xã bản Vược và hạ tầng kết nối. 

- Chủ trì triển khai thực hiện việc chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông 

quan trọng… thực hiện theo Thông báo số 27/TB-VPUBND ngày 10/2/2022 
của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai. 

 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải – Xây dựng tại cuộc họp giao ban ngày 21/02/2022. Yêu cầu các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, sớm tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:             TL.GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;                CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Lưu VT – VP.           
 

                                                                                               
                                                                           Nguyễn Thị Nhung 
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