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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước 

về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 6 tháng đầu năm 2022 

 

Căn cứ Văn bản số 493/SKHCN-TĐC ngày 22/6/2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá 6 tháng đầu năm 2022, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả như sau: 

I. Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

1. Tình hình chung về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý: 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

GTVT đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải trong công 

tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe; đăng kiểm; công tác quy hoạch, quản lý chất lượng công trình; duy tu bảo 

dưỡng..., cụ thể: 

- Quản lý chất lượng các loại phương tiện giao thông, phương tiện xếp  dỡ 

và thi công, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải: Các phương 

tiện xe cơ giới đường bộ, phương tiện xếp dỡ và thi công, trang thiết bị chuyên 

ngành giao thông khi tham gia giao thông phải qua khâu kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường, phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn được cấp giấy chứng 

nhận. Quá trình kiểm định được thực hiện theo các quy định  của pháp luật và 

hướng dẫn chuyên môn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- Quản lý chất lượng các công trình giao thông đường bộ: Theo chức năng 

nhiệm vụ, Sở đã giao cho Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông làm 

đầu mối kiểm tra chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng các công trình  giao 

thông trên địa bàn tỉnh, Sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, kết 

quả 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với 10 

công trình. Trong quá trình thẩm định đều tuân thủ các quy trình quy định, 6 

tháng đầu năm 2022, Sở GTVT đã thực hiện 107 kết quả thầm định các dự án, 

công trình giao thông do Sở và các huyện làm chủ đầu tư. 

- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Toàn bộ hệ thống cầu, đường trên địa 

bàn tỉnh theo phân cấp quản lý, Sở GTVT Nam Định đã giao Phòng Quản lý kết 

cấu hạ tầng giao thông làm đầu mối theo dõi, quản lý về công tác duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, quản lý hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Hàng năm lập và 

phân bổ dự toán kinh phí duy tu để đảm bảo duy trì chất lượng công trình, duy trì 

tuổi thọ công trình, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong mọi tình 

huống.  

- Quản lý chất lượng đối với các sản phẩm dịch vụ lĩnh vực vận tải, đào tạo, 



sát hạch cấp giấy phép lái xe: 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2022 với bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến 

phức tạp, khó lường (nhất là thời điểm sau tết nguyên đán) đã tác động mạnh đến 

lĩnh vực vận tải, đời sống của người lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải bị 

nhiều ảnh hưởng. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Sở Giao thông vận tải 

đã thường xuyên phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô để nắm bắt, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh, có những 

văn bản chỉ đạo kịp thời ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh. Từ đầu tháng 

5/2022 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 trên cả nước đang được kiểm soát 

tốt, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh được khôi phục tổ chức hoạt 

động ổn định trở lại, đặc biệt đối với các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố 

định có nhu cầu đi lại cao (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh). 

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các địa phương trong công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải như: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi 

tiết đối với tuyến vận tải hành khách cố định, xử lý các vi phạm… tạo môi trường 

cạnh tranh lành mạnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh vận tải, tuyên truyền đến đội ngũ lái xe 

và nhân viên phục vụ về đạo đức, tác phong nghề nghiệp; thường xuyên rà soát, 

sửa chữa, kiểm định phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, 

xây dựng kế hoạch huy động phương tiện phục vụ nhu cầu vận tải hành khách các 

dịp cao điểm, ngày lễ, Tết; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp 

camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải,... 

+ Triển khai thực hiện tốt các quy định tại Thông tư số 04/2022/TT- BGTVT 

ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; tăng cường thực hiện các 

biện pháp siết chặt công tác quản lý và triển khai công tác đào tạo, sát hạch cấp 

giấy phép lái xe theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. 

Rà soát báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về điều kiện cơ sở vật chất, giáo 

viên dạy lái xe... 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp 15.472 giấy phép lái xe các loại; 443 

phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải các loại; quản lý phương tiện thủy nội địa: 

đăng ký lại 53 phương tiện, đăng ký mới 56 phương tiện, chuyển vùng 56 phương 

tiện, tổng số đang quản lý là 2.545 phương tiện; tổ chức được 128 kỳ sát hạch lái 

xe ô tô và mô tô các hạng (mô tô 99 kỳ, ô tô 29 kỳ) với tỉ lệ thí sinh đạt sát hạch là 

70,6%; cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho 13 đơn vị; đăng ký khai thác tuyến 

thành công 10 tuyến.... 

2. Tham mưu ban hành văn bản: 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì “đường thông, hè thoáng” và vệ 

sinh môi trường, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/6/2022 về việc lập lại trật tự hành lang 

ATGT đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; tham mưu cho HĐND, 

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bổ sung tuyến đường gom hai bên đường cao tốc 

Bắc Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến tỉnh Hà Nam; Tuyến 

đường bộ mới thành phố Nam Định - Đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến tránh giảm 



tải cho Quốc lộ 10) và tuyến nhánh đã được UBNDtỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 970/QĐ-UBND ngày 26-5-2022. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND 

tỉnh phê duyệt, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện công tác công khai quy hoạch 

tại văn bản số 1126/TB-SGTVT ngày 01/6/2022.  

3. Phổ biến, tập huấn thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên tổ 

chức các hội nghị, cuộc họp để tập huấn thực hiện các quy định pháp luật của 

Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý chuyên ngành: công tác vận 

tải, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác quản lý chất lượng công trình, 

duy tu bảo dưỡng, đăng kiểm và ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện. 

Thường xuyên đăng tải các bài viết, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, 

các văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa chuyên ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, 

viên chức và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin 

về các lĩnh vực quản lý của Sở. 

4. Hoạt động thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi 

quản lý của Ngành: 

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2021 về phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra 

Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý chuyên 

ngành: 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông, nhất 

là trong các kỳ nghỉ lễ, tết, trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2022 và trong thời gian diễn ra môn bóng đá nam SEA Games 31 

tại Nam Định... Tăng cường kiểm tra đối với các công trình đang thi công, công 

tác quản lý kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, rà soát điều kiện hoạt 

động của các bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý…Tiếp tục duy trì, phát 

huy tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trên địa bàn theo Kế 

hoạch số 09/KH-SGTVT ngày 04/01/2017 và Kế hoạch số 85/KH-TTr ngày 

13/6/2022 về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. 

Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động 

vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ tại Văn bản 

số 177/TT-TCN ngày 28/02/2022 và Văn bản số 373/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 

28/02/2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tổ chức cao điểm kiểm tra, 

xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo chỉ 

đạo của Thanh tra Bộ tại Văn bản số 446/TT-TCN ngày 11/5/2022. Thực hiện 

giám sát đột xuất 01 kỳ sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm sát hạch lái xe - Trường 

Trung cấp Đại Lâm; tăng cường kiểm tra hoạt động của xe tập lái trên địa bàn tỉnh.  

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Tranh tra Sở từ 

16/12/2021 đến ngày 15/6/2022: Số biên bản VPHC đã lập: 06 BB; Số tiền phạt 

tương ứng: 8.100.000 đồng; Số biên bản VPHC đã xử lý: 11 BB; Số tiền phạt đã 

nộp kho bạc: 157.600.000 đồng; Tước quyền sử dụng GPLX: 2 trường hợp.  



II. Đánh giá chung 

- Thuận lợi: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, trong 06 tháng đầu năm 

2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Sở Giao thông vận tải 

đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn của 

đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa.  

- Khó khăn: 06 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến 

phức tạp, đã tác động mạnh đến hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa và đời sống của cán bộ công nhân viên thuộc ngành. 

III. Kế hoạch quản lý chất lượng hàng hóa 6 tháng cuối năm 2022: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho CBCC,VC và các đơn vị 

thuộc Sở. Tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành ban hành các văn bản quản 

lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên các lĩnh vực chuyên ngành của Sở. 

2. Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, tăng cường  công tác phối 

hợp giữa các ngành trong quá trình thanh tra đối với công tác thanh  tra chuyên 

ngành và bảo đảm TTATGT, chống lấn chiếm hành lang đường bộ, xử  lý nghiêm 

các vi phạm theo thẩm quyền quy định. 

3. Nâng cao công tác thẩm định các dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật; 

tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình giao thông theo chức năng 

quản lý chuyên ngành, kịp thời phát hiện, ra thông báo chấn chỉnh... 

4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, tập 

trung nguồn đào tạo nâng cao đạo đức lái xe, coi là một biện pháp để giảm thiểu 

tai nạn giao thông. 

5. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm Luật Giao 

thông đường bộ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện qua thiết bị 

giám sát hành trình, kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá 6 tháng đầu năm 2022, Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 
 

 

 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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