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Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết Quý I, 

Triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 
  

  

Ngày 31/3/2022, Sở Giao thông vận tải Nam Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 

công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/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 Lãnh đạo Sở, các đồng chí UVBCH Đảng bộ Sở, Lãnh đạo Công đoàn ngành, 

Lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, 

phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố, Hiệp hội 

vận tải ô tô, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Nam Định, Công ty cổ phần 

xây dựng Hoàng Nam. Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các ý kiến của các 

đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí Giám đốc Sở kết luận: 

1. Trong Quý I/2022 ngành Giao thông vận tải Nam Định đã bám sát chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch trong 

bối cảnh tình hình đại dịch Covid -19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh diễn biến 

rất phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành:  

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, TTATGT trước, trong và sau 

Tết. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số 

người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.  

- Công tác quản lý, duy tu, bảo trì các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được quan tâm 

triển khai, trong đó đã tiếp nhận các tuyến đường tỉnh từ các huyện, triển khai 

công tác quản lý đối với các tuyến đường thuỷ nội địa địa phương. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải, các nhiệm vụ phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh và triển khai đầu tư 

các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. 

- Thực hiện công tác quản lý các lĩnh vực chuyên ngành: quản lý vận tải, 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định xe cơ giới được thực hiện tốt 

gắn với công tác phòng dịch Covid-19...  

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, dịch Covid-19 có diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Sở. Tình hình sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành bước đầu được khôi phục song vẫn còn rất 

nhiều khó khăn. 

2. Triển khai nhiệm vụ Quý II/2022, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các 

phòng ban, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục 

các khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định 

tại báo cáo sơ kết công tác Quý I, phương hướng triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 

của ngành, trong đó tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

 2.1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm công tác phòng dịch Covid-19 gắn với các nhiệm vụ quản lý của ngành; 
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quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan 

không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch. Yêu cầu công tác triển 

khai phòng dịch tại cơ quan và trong các lĩnh vực quản lý của ngành phải bám sát 

các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế, đúng tinh 

thần Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, đảm bảo thích ứng 

linh hoạt, an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19. 

2.2. Tiếp tục tham mưu hiệu quả, kịp thời cho UBND tỉnh trong công tác 

xây dựng quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng GTVT: 

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ Quy hoạch đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối 

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

Đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) báo cáo UBND tỉnh  

để trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Tham mưu văn bản tham gia ý kiến của Sở báo cáo UBND tỉnh về việc 

phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối Đền 

Trần Thương (Hà Nam) đến Đền Trần (Nam Định). 

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ các nội dung quy hoạch về 

đường bộ, đường thuỷ nội địa gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp để tích hợp vào 

quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo không để sót nhiệm vụ, trong đó lưu ý rà 

soát, cập nhật đầy đủ quy hoạch cảng, bến, khu neo đậu trên các tuyến đường 

thuỷ nội địa địa phương, làm cơ sở thu hút đầu tư hoặc báo cáo UBND tỉnh đầu 

tư xây dựng các cảng, bến phục vụ công tác quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến 

đường thuỷ nội địa địa phương. 

 - Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các địa phương 

trong công tác GPMB các dự án do Bộ Giao thông vận tải đầu tư trên địa bàn; 

tham mưu cho UBND tỉnh bám sát Chính phủ, các bộ ngành Trung ương thực 

hiện các thủ tục đầu tư các cầu Đống Cao, dự án cầu Ninh Cường; dự án đường 

cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình... 

 2.3. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa, 

trong đó các phòng, ban, đơn vị cần bám sát kết luận của Giám đốc Sở tại Hội 

nghị chuyên đề ngày 28/3/2022 về công tác quản lý bảo trì đường bộ, đường thuỷ 

nội địa năm 2022 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao: 

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý bảo 

trì kết cấu hạ tầng giao thông, các phòng, ban, đơn vị liên quan, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng các huyện tiến hành rà soát, tổng hợp lại toàn bộ hiện trạng các tuyến 

đường tỉnh đã tiếp nhận từ các huyện, hiện trạng các cầu yếu, hệ thống cọc tiêu, 

biển báo, chỉ dẫn, các điểm đen về an toàn giao thông... phục vụ công tác theo dõi 

quản lý và từng bước đưa vào kế hoạch duy tu, bảo trì hàng năm để xử lý hoặc 

nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nhằm kịp thời đảm bảo 

giao thông, TTATGT trên tuyến. Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm trong 

công tác triển khai kế hoạch Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 04/8/2017 của 

UBND tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 

2017, nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn 
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giao thông trên toàn tỉnh năm 2022 thiết thực, hiệu quả. Chủ trì tham mưu triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022. 

 - Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đôn đốc, phối hợp với 

đơn vị quản lý trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng, triển khai các 

phương án hoạt động, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình 

huống tại các bến vượt sông, sau khi bàn giao mặt công bằng phục vụ thi công 

các dự án xây dựng cầu Đống Cao, Ninh Cường. 

- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, ban đơn vị nghiên cứu tham 

mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy đảm bảo cho 

nhiệm vụ công tác quản lý đường thuỷ nội địa theo quy định. 

2.4. Tăng cường quản lý trong các lĩnh vực chuyên ngành: Quản lý vận tải, 

đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, đăng kiểm phương tiện giao thông, trong đó chú 

trọng chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 

của Chính phủ: 

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tiếp tục tham mưu triển 

khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải theo Quyết định số 359/QĐ-BGTVT 

ngày 22/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải; tham mưu các biện pháp hỗ trợ, 

hướng dẫn các đơn vị sớm khôi phục sản xuất kinh doanh. Theo dõi sát hoạt động 

của các đơn vị qua thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở xử lý nghiêm các vị 

phạm. 

- Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, trong đó khẩn 

trương phối hợp với phòng quản lý vận tải - phương tiện và người lái, kiểm tra, 

xác minh, xử lý các vi phạm của xe kinh doanh vận tải theo tuyến cố định không 

chấp hành quy định về ra,vào bến theo phản ánh của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

các huyện. Đầu mối liên hệ với Đoàn Thanh tra Bộ GTVT, tham mưu cho Sở chỉ 

đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát các nội dung phục vụ thanh tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật trong công tác kiểm định xe cơ giới trên địa 

bàn. 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở GTVT Nam Định tại Hội nghị Sơ 

kết nhiệm vụ công tác Quý I, triển khai thực hiện nhiệm Quý II/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; 

- Phòng KTHT các huyện, QLĐT thành  phố; 

- Công ty CPQLXD cầu đường NĐ; 

- Công ty CPXD Hoàng Nam; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, VPS. 

TL. GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

    Phạm Ngọc Vinh 

 

(b/c) 
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