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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 

 

Căn cứ Quy định số 611-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.  

Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch 

triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 (từ 25/4/2022-24/5/2022): 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

Trong tháng 5/2022 Sở Giao thông vận tải đã ban hành trên 90 quyết định 

và 231 công văn hành chính lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, trong đó đã phối hợp 

với VNPT hoàn thành lắp đặt hệ thống đường truyền dữ liệu chuyên dùng theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh.  

+ Đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng Quy trình nội bộ và nội dung cụ thể 

với các TTHC. 

+ Xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả định kỳ việc triển khai thực hiện Đề 

án 06 của Chính phủ theo kế hoạch của UBND tỉnh.  

- Đôn đốc hướng dẫn Trường Trung cấp giao thông vận tải hoàn thành điều 

chỉnh điều lệ trường theo quy định của Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ, cán 

bộ lãnh đạo quản lý theo kế hoạch số 37-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh uỷ Nam 

Định.  

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành, công tác đấu trang phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí:  

+ Chuấn bị nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh về việc thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. 

+ Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2022 ban hành Quyết định số 

340/QĐ-SGTVT ngày 18/4/2022 về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị thuộc Sở.  

- Phối hợp với Công đoàn Văn phòng Sở tổ chức cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tham quan nghỉ mát năm 2022. 

2. Công tác quy hoạch, thẩm định kỹ thuật các dự án: 

- Hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 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 
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cao tốc Bắc - Nam (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh tại kỳ họp bất 

thường tháng 4/2022. 

 -  Thực hiện 38 kết quả thẩm định các dự án công trình giao thông trên địa 

bàn. Tham gia ý kiến lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 09 dự án 

3. Công tác đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông: 

- Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021, triển khai 

công tác PCTT-TKCN năm 2022. Thành lập các đoàn kiểm tra công tác 

PCTT&TKCN năm 2022 và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp 

nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022 và SEA Games 31 tại Nam Định. 

- Hoàn thành công tác lựa chọn được đơn vị Quản lý, BDTX hệ thống đường 

tỉnh (Công ty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định) và bắt đầu thực hiện 

từ ngày 01/4/2022. 

- Ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm an 

toàn giao thông cầu phao Ninh Cường trên Quốc lộ 37B, tỉnh Nam Định năm 2022 

- Công tác sửa chữa định kỳ hệ thống quốc lộ: Theo Kế hoạch bảo trì hệ 

thống Quốc lộ năm 2022 được Bộ Giao thông vận tải giao thực hiện tại Quyết 

định số 2148/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2021 gồm: 17 công trình, trong đó có 14 

công trình sửa chữa định kỳ và 03 công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông; 

đến thời điểm hiện tại tiến độ các công trình như sau: 

+ 03 công trình xử lý điểm đen đang triển khai thi công ngoài hiện trường, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết. 

+ 12 công trình SCĐK, Ban Quản lý bảo trì KCHTGT Nam Định đã lựa chọn 

xong nhà thầu thi công xây dựng và dự kiến bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công  ngày 02/5/2022. 

+ 02 công trình (Sửa chữa 02 phao thép bến cầu phao Ninh Cường, QL.37B, 

tỉnh Nam Định và Đóng phà tự hành, phà Đống Cao, QL.37B, tỉnh Nam Định) 

đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ngày 29/4/2022 sẽ tổ chức mở thầu 

- Công tác sửa chữa định kỳ hệ thống đường địa phương: Theo Kế hoạch bảo 

trì hệ thống đường địa phương năm 2022, Sở GTVT Nam Định triển khai 13 công 

trình, trong đó có 9 công trình làm mới và 3 công trình chuyển tiếp: 

+ Đối với 9 công trình làm mới: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu  . 

+ 04 công trình chuyển tiếp: 

+ 02 công trình (Công trình sửa chữa mặt đường, hệ thống báo hiệu đường bộ 

đường tỉnh 490C và Công trình sửa chữa đảm bảo giao thông đường ra phà Tân 

Đệ) đang triển khai thi công ngoài hiện trường đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng. 

+ Công trình: Đóng mới phương tiện bến phà Sa Cao-Thái Hạc trên tỉnh lộ 

489: Công trình thi công xong, đã tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

+ Công trình: Sữa chữa, cải tạo và bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc 

tuyến đường từ gầm cầu Tân Phong đến bến phà Tân Đệ cũ (Quốc lộ 10 cũ): Đã 

tham mưu Sở GTVT trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Phê duyệt KQLCNT thực hiện công tác: Quản lý, BDTX đường thủy nội 

địa năm 2022. 
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- Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo giao thông dịp Giỗ tổ 

Hùng Vương; phối hợp với lực lượng Công an huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên thực 

hiện nhiệm vụ phối hợp đảm bảo TTATGT phục vụ Lễ động thổ Xây dựng đường 

trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình (giai đoạn 2) 

+ Ban hành Kế hoạch số 48/KH-TTr ngày 05/4/2022 về kiểm tra hoạt động 

vận tải hàng hóa bằng đường bộ năm 2022; Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 

18/4/2022 về tăng cường công tác phối hợp kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh  tăng cường sử dụng xe ô tô tăng cường, tuyên 

truyền tại các nút giao thông, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh với nội dung: 

Không sử dụng rượu bia trước khi lái xe; bảo vệ chống lấn chiếm hành lang an 

toàn giao thông; An toàn giao thông đường sắt. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về 

TTATGT tại địa bàn các huyện Ý Yên, Vụ Bản. 

- Tình hình tai nạn giao thông tháng 4 năm 2022 (từ ngày 15/03/2021 đến 

ngày 14/04/2022): trên địa bàn tỉnh xẩy ra 8 vụ (tăng 4 vụ, +100%); làm chết 03 

người (tăng 1, +50%); bị thương 5 người (không giảm, không tăng) so với tháng 

cùng kỳ năm 2021. 

 4. Công tác vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm 

phương tiện giao thông:  

 - Tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của các phương tiện qua 

thiết bị giám sát hành trình, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. 

 - Ban hành Văn bản số 696/SGTVT-QLVTPTNL ngày 19/4/2022 về việc 

tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022 và thời gian diễn ra giải bóng đá nam 

SEA Games 31 tại Nam Định, trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe ô tô, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe Buýt, xe taxi có kế hoạch huy động phương tiện đảm bảo về số 

lượng, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu; quán triệt đội ngũ lái xe và nhân viên 

phục vụ trên xe có thái độ văn minh, lịch sự; thực hiện đầy đủ các quy định về 

phòng dịch Covid-19; nghiêm cấm các hành vi thu không đúng giá cước, vi phạm 

quy định về trật tự an toàn giao thông. 

- Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, ban hành các văn bản 

chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Theo dõi sát 

việc triển khai thiết bị giám sát thời gian quãng đường đối với học thực hành lái xe 

trên đường giao thông công cộng tại các cơ sở đào tạo. 

- Từ ngày 16/4/2022 Trung tâm đăng kiểm 1804D - Công ty Cổ phần Dịch 

vụ TM Anh Tú được Cục Đăng kiểm Việt Nam Cấp phép và chính thức hoạt 

động.  

+ Ngày 18/4/2022 Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức công bố 

quyết định và triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp  luật trong 

hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn gồm các đơn vị Trung tâm đăng kiểm 

phương tiện giao thông Nam Định, Trung tâm 18 - 02D, 18 - 03D.  
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Kết quả kiểm định tại 04 Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn trong tháng 

4/2022 đã kiểm 5.596 lượt phương tiện, phát hiện 543 lượt phương tiện không đạt 

tiêu chuẩn; thu trên 10,844 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ, trong đó: 

+ Trung tâm đăng kiểm PTGT: Kiểm định 2.629 lượt phương tiện, phát hiện 

249 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn yêu cầu sửa chữa đảm bảo kỹ thuật để 

kiểm định lại; thu trên 5,019  đồng phí sử dụng đường bộ;  

+ Trung tâm 18-02D: Kiểm định 1.530 lượt phương tiện, phát 130 lượt 

phương tiện không đạt tiêu chuẩn yêu cầu sửa chữa đảm bảo kỹ thuật để kiểm định 

lại; thu phí sử dụng đường bộ trên 3,28 tỷ đồng. 

 + Trung tâm 18-03D: Kiểm định 1.273 lượt phương tiện, phát hiện152 lượt 

phương tiện không đạt tiêu chuẩn yêu cầu sửa chữa đảm bảo kỹ thuật để kiểm định 

lại, thu phí sử dụng đường bộ trên 2,217 tỷ đồng. 

 + Trung tâm 18-04D: Kiểm định 164 lượt phương tiện, phát hiện 12 lượt 

phương tiện không đạt tiêu chuẩn yêu cầu sửa chữa đảm bảo kỹ thuật để kiểm định 

lại, thu phí sử dụng đường bộ trên 0,328 tỷ đồng. 

 II. Đánh giá kết quả  

 Trong tháng 4/2022 Sở Giao thông vận tải đã bám sát chức năng nhiệm vụ, 

tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải các hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định, trong đó 

đã phối hợp với VNPT lắp đặt và chính thức triển khai đường truyền dữ liệu 

chuyên dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 - Hoàn thành các nhiệm vụ về rà soát xây dựng quy hoạch cán bộ theo kế 

hoạch của Tỉnh uỷ Nam Định. 

 - Chủ động thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông, TTATGT 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 quản lý: vận tải, đào tạo sát hạch, kiểm định phương tiện được 

tăng cường gắn sát với nhiệm vụ phòng chống Covid-19. 

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

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

III. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2022: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

 - Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ Ban hành chương trình về phòng, chống dịch Covid-19, 

chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của ngành gắn với công tác 

phòng dịch Covid-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì, cải 

thiện thứ hạng xếp loại về CCHC của Sở.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc triển khai kế hoạch tuyển dụng công 

chức năm 2022. 

- Hoàn thiện các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát của UBKT Tỉnh uỷ về 

việc giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW 
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ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành 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, vi phạm trong các lĩnh vực quản lý. 

2. Công tác quy hoạch, thẩm định:  

- Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường 

tháng 4/2022, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện 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. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về thẩm định dự án, quản lý chất lượng 

công trình theo phân cấp. 

3. Công tác đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông: 

- Phối hợp với Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố, các đơn 

vị quản lý đường bộ triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; trong đó tập trung cho các hạng mục sơn, sửa cọc tiêu, 

vạch kẻ đường, cắm bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn… Đồng thời phối hợp với 

Công an tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo giao thông, 

TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 trong thời gian tổ chức môn bóng đá nam SEA 

Games 31 tổ chức tại Nam Định. 

- Tập trung triển khai thực hiện công tác PCTT-TKCN năm 2022 đảm bảo 

giao thông trong mọi tình huống. 

- Tăng cường đôn đốc đảm bảo về chất lượng, tiến độ các công trình sửa 

chữa, đảm bảo ATGT năm 2022 theo các Quyết định cho phép đầu tư sửa chữa 

của UBND tỉnh; các công trình theo Kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2022 

được Bộ Giao thông vận tải giao tại Quyết định số 2148/QĐ-BGTVT ngày 

16/12/2021 và các công trình xử lý điểm đen trên quốc lộ đảm bảo chặt chẽ về quy 

trình thủ tục, chất lượng công trình. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện quản lý 

hợp đồng công tác BDTX các quốc lộ, tỉnh lộ các bến phà, cầu phao trên các quốc 

lộ, tỉnh lộ được giao quản lý. Tăng cường quản lý công tác BDTX và hoạt động tại 

các bến phà, cầu phao theo quy chế hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành.  

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phân công lực lượng thực hiện tốt công tác kiểm 

soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; triển khai có hiệu quả Kế 

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

tham mưu lãnh đạo Thanh tra phối hợp với các lực lượng chức năng như 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 để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, tiếp tục 

thực hiện mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các thành 

viên Ban ATGT tỉnh, các Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
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giáo dục pháp luật về TTATGT. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu ban 

hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của UBND 

tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả 

dịch Covi-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao 

thông” 

4. Công tác vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm: 

- Tiếp tục theo dõi sát hoạt động của phương tiện qua thiết bị GSHT và theo 

dõi, khai thác, sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô 

kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải và 

xử lý vi phạm theo quy định sau khi hệ thống hoàn thiện thử nghiệm.  

- Kiểm tra đôn đốc các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe hoàn thành 

việc trang bị cơ sở vật chất, các quy định sửa đổi về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe theo Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021: Thực hiện 

nghiêm việc triển khai thiết bị giám sát thời gian, quãng đường trên toàn bộ xe tập 

lái, và thực hiện lộ trình trang bị cabin tập lái theo quy định. Chỉ đạo các phòng 

chức năng tăng cường thực hiện giám sát việc tổ chức đào tạo, các kỳ kiểm tra cấp 

chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ theo đúng quy định. 

 - Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ các công tác kiểm định phương tiện 

giao thông trên địa bàn theo đúng quy định. Trên cở sở kết quả thanh tra của Đoàn 

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị khắc phục các tồn 

tại. 

Sở Giao thông vận tải Nam Định trân trọng báo cáo./.    

   

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 

- VP Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Lưu VT, VPS. 

 

 

            Đinh Xuân Hùng 
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