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KẾ HOẠCH  

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Sở 

Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết 

TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Sở, đáp ứng sự hài lòng hơn yêu cầu 

giải quyết TTHC của tổ chức và công dân, góp phần cải thiện chỉ số CCHC. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT đã được công bố để đề xuất tham mưu cho 

UBND tỉnh tiếp tục đơn giản hóa nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

cho cá nhân, tổ chức thủ tục hành chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 

của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, thực hiện 

nghiêm quy định về thời gian giải quyết TTHC đã được công bố, khuyến khích 

trả kết quả TTHC trước hạn cho tổ chức và công dân. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh công bố danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quyết định công bố của Bộ 

Giao thông vận tải. 

2. Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được 

công bố, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

những quy định TTHC hoặc kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ những 

quy định TTHC không còn phù hợp, bảo đảm thống nhất với Bộ thủ tục hành 

chính của Bộ Giao thông vận tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.  

3. Thực hiện niêm yết công khai TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức và công dân khi có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. 

Danh mục thủ tục hành chính rà soát, đánh giá năm 2022 (theo phụ lục 

đính kèm). 

 



 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá TTHC thuộc 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Văn phòng Sở để trình UBND 

tỉnh công bố. Hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng 

tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tiết 

kiệm thời gian và chi phí giải quyết TTHC. 

- Văn phòng Sở kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban đơn vị thực hiện việc rà 

soát, đánh giá TTHC theo đúng kế hoạch đã ban hành.  

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các phòng, 

ban đơn vị phối hợp với Văn phòng Sở để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở;   

- Website Sở GTVT Nam Định; 

- Lưu: VT, VPS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
  Trần Minh Đăng 

 

 

 



 

Phụ lục: Danh mục lĩnh vực, nhóm TTHC rà soát, đánh giá năm 2022 

 

 

TT 

 

Lĩnh vực, nhóm TTHC 

Đơn vị thực hiện rà soát, đánh 

giá 

Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực giao thông  đường bộ   

1 TTHC có liên quan đến công tác vận tải, 

đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ 

Phòng QLVT-PTNL; 

VPS; Trường 

TCGTVT 

VP Sở 

2 TTHC liên quân đến công tác đăng ký xe 

máy chuyên dùng, cấp liên vận Việt Lào, 

Việt Nam - Campuchia 

Phòng QLVT-PTNL VP Sở 

3 TTHC có liên quan đến công tác quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cấp 

phép lưu hành xe bánh xích, xe quá tải 

trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển siêu 

trường siêu trọng 

Phòng Quản lý kết 

cấu hạ tầng giao 

thông 

Văn 

phòng Sở 

II Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa   

1 TTHC có liên quan đến công tác đăng ký 

phương tiện thủy nội địa 

Phòng QLVT-PTNL  Văn 

phòng Sở 

2 TTHC liên quan đến cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền 

trưởng, máy trưởng hạng 3 

Văn phòng Sở Phòng 

QLVT-

PTNL 

3 TTHC liên quan đến luồng tuyến trên 

đường thủy nội địa, mở tuyến, đóng tuyến, 

cấp phép bến thủy nội địa, bến khách 

ngang sông, cảng biển 

Phòng QLKCHTGT  Văn 

phòng Sở 

4 TTHC liên quan đến thực hiện dự án nạo 

vét trên đường thủy nội địa 

Phòng QLKCHTGT  Văn 

phòng Sở 

III Lĩnh vực đăng kiểm   

1 TTHC có liên quan đến cấp giấy chứng 

nhân an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện cơ giới đường bộ, cấp 

giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới  

Trung tâm đăng kiểm 

phương tiện giao 

thông 

Văn 

phòng Sở 

IV Rà soát TTHC đáp ứng yêu cầu dịch vụ 

công trực tuyến cấp độ 3 và 4 thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Các phòng chuyên 

môn có liên quan 

Văn 

phòng Sở 
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