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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở  

tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 

 

Ngày 29/4/2022, Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị triển khai nhiệm 

vụ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở 

chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chủ 

tịch Công đoàn ngành, Lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo công ty cổ phần quản lý và 

xây dựng cầu đường Nam Định, Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam. Sau 

khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng tháng 5 

năm 2022 và các ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí 

Giám đốc Sở kết luận một số nội dung trọng tâm sau: 

Trong tháng 4 năm 2022 các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã bám sát chức 

năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Sở triển khai tốt các nhiệm vụ được 

giao, như: công tác quy hoạch giao thông vận tải đảm bảo chất lượng, tiến độ 

theo yêu cầu tỉnh giao; công tác cải các hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp với VNPT Nam Định lắp đặt và chính 

thức triển khai đường truyền dữ liệu chuyên dùng; Hoàn thành nhiệm vụ về rà 

soát xây dựng quy hoạch cán bộ theo kế hoạch của Tỉnh uỷ; chủ động thực hiện 

các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông phục vụ Sea Games 31 tại Nam Định và 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa bão lũ 2022; Triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, thẩm định dự án đảm bảo tiến độ, 

chất lượng; các lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiểm 

định phương tiện được tăng cường gắn với nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tai nạn giao thông còn tăng 02 tiêu chí số 

vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2022. 

Triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị bám sát các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 

2022 và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, triển khai các nhiệm vụ hiệu quả, gắn với công tác phòng dịch 

COVID-19: 

1. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các Hội, 

đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu kiềm chế và giảm 

tai nạn giao thông. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Năm An toàn 

giao thông 2022 của UBND tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an 
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toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, 

sinh mạng của người tham gia giao thông”. Chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ 

chức thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng, chống đuối nước. 

2. Văn phòng Sở: 

- Tiếp tục tham mưu tốt công tác cải cách hành chính, duy trì, cải thiện thứ 

hạng xếp loại về cải cách hành chính của Sở; Chủ động phối hợp với các phòng, 

ban của Sở Nội vụ trong triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022.  

- Hoàn thiện các nội dung báo cáo, tài liệu làm việc phục vụ Đoàn Giám sát 

của Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực 

hiện Quy định số 08-QĐi/TW5 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức đào tạo lái xe 

cơ giới đường bộ, yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm việc triển khai thiết 

bị giám sát thời gian, quãng đường trên toàn bộ xe tập lái và cabin tập lái theo 

quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Thanh tra Sở: 

- Hoàn thành cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 340/QĐ-SGTVT ngày 

18/4/2022 của Sở đảm bảo quy trình, chất lượng, chủ động phát hiện chấn chỉnh 

kịp thời các tồn tại, hạn chế. 

- Tiếp tục bố trí lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải 

trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; phối hợp với các lực lượng 

chức năng: Chi cục Quản lý đường bộ I.7; Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng 

Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các huyện, thành phố … thực hiện tốt Kế 

hoạch số 48/KH-TTr ngày 05/4/2022, Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 18/4/2022 

của Thanh tra Sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đảm 

bảo giao thông trong thời gian tổ chức môn bóng đá nam Sea Games 31 tại Nam 

Định. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các 

cá nhân, tổ chức có liên quan trên các lĩnh vực quản lý của ngành như: công tác 

đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý, bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; công tác vận 

tải hành khách… để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm (nếu có). 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Tập trung rà soát, triển khai các nhiệm vụ 

được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị của Cục Quản lý đường bộ I thực hiện việc thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư 

Dự án, công trình hoan thành đối với các công trình sử dụng ngồn vốn Trung 

ương đảm bảo hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở thực hiện 

tốt công tác bảo vệ Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023. 
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5. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 

- Tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Tiếp 

tục tham mưu tốt việc thực hiện quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, 

trong đó: tăng cường quản lý việc chấp thuận, cấp phép thi công công trình 

trong phạm vi đất của đường bộ, việc gia hạn, công bố hoạt đông đối với các 

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa... Phối hợp với các đơn vị có liên quan 

của Sở thực hiện tốt công tác bảo vệ Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 

2023. Tham mưu việc lập hồ sơ xử lý điểm đen trên các tuyến quốc lộ trình cấp 

có thẩm quyền quyết định, tham mưu xây dựng Kế hoạch lập lại trật tự hành 

lang an toàn đường bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Đôn đốc Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị liên 

quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, 

đường tỉnh và đường thủy nội địa địa phương. Trong đó, tập trung cho các hạng 

mục sơn, sửa cọc tiêu, vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn… 

nhằm đảm bảo giao thông trong thời gian tổ chức môn bóng đá nam Sea Games 

31 tại Nam Định. 

6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: 

- Tham mưu hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc quy hoạch 

tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng 

tỉnh Nam Định đến Hà Nam; tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - 

Đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch giao thông vận tải trên địa 

bàn tỉnh.  

- Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ về thẩm định dự án và việc quản lý 

chất lượng công trình giao thông theo phân cấp. 

7. Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và Người lái: 

- Tăng cường công tác quản lý vận tải, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội vận 

tải ô tô Nam Định nắm bắt các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

của các doanh nghiệp vận tải để tham mưu cho Sở biện pháp quản lý; yêu cầu 

các doanh nghiệp hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát đảm bảo đúng quy 

định khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Tiếp tục theo dõi sát hoạt động 

của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình và Hệ thống xử lý dữ liệu hình 

ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải phục vụ công tác quản lý hoạt 

động vận tải và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp với với các đơn vị liên quan của Ban tổ chức Sea Games 31 xây 

dựng phương án chuẩn bị phương tiện, người lái sẵn sàng phục vụ khi có yêu 

cầu; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao chất lượng, hiệu quả phục 

vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Nghiên cứu 

tham mưu đề xuất thí điểm thực hiện việc trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe 
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trong ngày cho công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

8. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: 

- Thực hiện quản lý tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường 

tỉnh, các bến phà, cầu phao và các tuyến đường thủy nội địa địa phương. Yêu 

cầu các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện sơn, sửa cọc tiêu, 

vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn… nhằm đảm bảo giao thông 

trong thời gian tổ chức môn bóng đá nam Sea Games 31 tại Nam Định.  

- Tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ các công trình sửa 

chữa, đảm bảo an toàn giao thông năm 2022 và các công trình xử lý điểm đen 

trên quốc lộ. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban của Sở thực hiện tốt nhiệm vụ 

bảo vệ Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023. Phối hợp với phòng Kế 

hoạch – Tài chính thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án 

hoàn thành tại Cục Quản lý đường bộ I. Tham gia việc lập hồ sơ xử lý điểm đen 

trên các tuyến quốc lộ trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

9. Cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nâng cao ý 

thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm 

Kế hoạch số 1847/KH-SGTVT ngày 16/9/2016 của Sở về việc chấn chỉnh, kỷ 

luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Kế hoạch số 2243/KH-SGTVT ngày 

12/11/2019 của Sở về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và 

Kế hoạch số 275/KH-SGTVT ngày 18/2/2022 về nhiệm vụ công tác phòng 

chống tham nhũng năm 2022; thực hiện nghiêm quy định về việc cấm uống rượu 

bia khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc 

họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Thừa lệnh Giám đốc 

Sở, Văn phòng Sở thông báo tới các phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VPS. 

TL. GIÁM ĐỐC  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Thị Quý 
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