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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước 

về chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2021 

 

Căn cứ Văn bản số 1220/SKHCN-TĐC ngày 30/11/2021 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 năm 2021, Sở GTVT Nam Định 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: 

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; quản lý dự án, 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 hạ tầng giao thông đường bộ: 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 cho các địa phương 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. Đối với các dự án công trình 

giao thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp hoặc xây dựng mới được triển 

khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật từ khâu khảo sát 

lập dự án, thiết kế, thẩm định, giám sát, thi công đến nghiệm thu công trình đưa 

vào sử dụng.  

Trong quá trình triển khai dự án tất cả các bước đều được tuân thủ đúng 

quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn ngành. Năm 2021, Sở GTVT đã thực 

hiện 319 kết quả thầm định các dự án, công tringh giao thông do Sở và các huyện 

làm chủ đầu tư. 

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



sát hạch cấp giấy phép lái xe: 

+ Năm 2021, lĩnh vực vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 

19, Sở GTVT có những văn bản chỉ đạo kịp thời ứng phó với từng cấp độ của 

dịch bệnh. Phối hợp tốt với Sở GTVT các tỉnh, thành phố theo dõi việc thực hiện 

các quy định về kinh doanh vận tải và công tác phòng chống dịch Covid-19 của 

các đơn vị, qua đó đã góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, 

áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch bệnh Covid 19, đưa hoạt động kinh 

doanh vận tải trở lại bình thường phục vụ nhân dân sau thời gian giãn cách xã hội. 

+ 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... 

+ Triển khai thực hiện tốt các quy định tại Thông tư số 38/2019/TT- 

BGTVT ngày 08/10/2019 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 và kết quả thực hiện thử nghiệm phần mầm quản lý giáo 

viên dạy lái xe… 

Kết quả năm 2021 đã cấp gần 200 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

thủy nội địa, trên 30.000 giấy phép lái xe các loại, khoảng 1.400 phù hiệu xe ô tô 

các loại.... 

2. Tham mưu ban hành văn bản: 

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh 

vực giao thông vận tải, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành giao thông vận tải: 

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 và Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Ngoài ra, tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 1570/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 phê duyệt 

bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường ven biển, 

kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy 

hoạch TL489C, tuyến đường bộ ven biển trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh 

đến năm 2030. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh phê duyệt, công 

bố bổ sung quy hoạch tại thông báo số 1538/TB-SGTVT ngày 29/7/2021. 

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

chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

Năm 2021, Sở GTVT đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp để tập huấn, phổ 



biến các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về 

các lĩnh vực chuyên ngành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các 

phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: 

+ Tổ chức tập huấn Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa nhằm phổ biến tuyên truyền tới các địa 

phương, đơn vị, các chủ bên trên địa bàn nắm bắt được các quy định mới về đầu 

tư xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; bảo 

đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến 

thủy nội địa, khu neo đậu; quản lý hoạt động của phương tiện, tàu biển, thủy phi 

cơ, phương tiện thủy nước ngoài tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; trách 

nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động đường thủy nội địa. 

+ Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo, sát hạch lái xe năm 2021, 

hội nghị sơ kết công tác đào tạo 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng 

cuối năm, đôn đốc các phòng chức năng, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái  

xe tiếp tục cập nhật, triển khai thực hiện các quy định mới về công tác đào tạo sát 

hạch, các điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên dạy lái xe và kết quả thực hiện phần 

mềm quản lý giáo viên dạy lái xe.  

+ Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản về công tác cải cách hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện 

môi trường kinh doanh, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là 

trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp tại các cuộc họp 

giao ban hàng tháng, quý nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, tinh thần trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác thực thi pháp luật, thực 

thi công vụ, nhiệm vụ. 

Ngoài ra, Sở GTVT thường xuyên đăng tải các 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: 

Sở đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2020 về phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và Quyết định số 496/QĐ-SGTVT 

ngày 25/6/2021 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. 

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tổ 

chức các Đoàn thanh, kiểm tra trong các lĩnh vực của Ngành, cụ thể: 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban 

Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông. 

- Phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị trong công tác đảm bảo giao 

thông, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ: Đôn đốc, kiểm tra 

các xã, thị trấn xử lý tháo dỡ chấn chỉnh việc trồng cột điện, cột điện chiếu sáng 

sát vào lề đường, hàn đính, gá vào hệ thống hộ lan tôn sóng vi phạm hành lang an 



toàn đường bộ, an toàn điện; các vi phạm hành lang an toàn giao thông, sử dụng 

trái phép lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, buôn bán dịp lễ Tết; phơi thóc, 

lúa rơm rạ, sau vụ gặt; kiểm tra tại các điểm vượt sông như: Bến phà Đống Cao, 

Cầu phao Ninh Cường, Bến phà Sa Cao – Thái Hạc, Bến phà Đại Nội, …, ký 

cam kết chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại 

các bến khách ngang sông, thành lập chốt kiểm soát y tế liên ngành để phòng, 

chống dịch Covid-19; kiểm tra các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải 

khách, hàng hóa, xử lý các vi phạm về tải trọng phương tiện, vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đường bộ. 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Tranh tra Sở từ 01/12/2020 

đến ngày 30/11/2021: Số lượt kiểm tra: 995 lượt; Số biên bản VPHC đã lập: 67 

BB; Số tiền phạt tương ứng: 699.150.000 đồng; Số biên bản VPHC đã xử lý: 63 

BB; Số tiền phạt đã nộp kho bạc: 669.450.000 đồng. 

II. Kế hoạch quản lý chất lượng hàng hóa 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. Xây dựng và thực hiện 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 năm 2021, Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 
 

 

 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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