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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:           /BC-SGTVT-VP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
          

BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước 

năm 2021, Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cụ 

thể:  

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 số 9176/KH-SGTVT ngày 

18/01/2021; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 số 185/KH-SGTVT 

ngày 19/01/2021; Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021 số 653/KH-SGTVT 

ngày 15/3/2021; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 số 331/KH- SGTVT 

ngày 01/02/2021; Kế hoạch số 241/KH-SGTVT về phát triển kinh tế xã hội. 

- Ban hành KH thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính: Kế hoạch số 

173/KH-SGTVT-VP ngày 18/01/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh quy định về trách 

nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Tổ chức hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2020, phương hướng 

đẩy mạnh CCHC năm 2021 ban hành Thông báo sau hội nghị số 197/TB-

SGTVT ngày 20/01/2021; Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC 06 

tháng đầu năm, ban hành Thông báo số 1848/TB-SGTVT ngày 10/6/2021. 

- Lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp giao ban cơ quan, ban 

hành thông báo giao ban chỉ đạo về công tác CCHC: Thông báo giao ban số 

260/TB-SGTVT ngày 26/1/2021; Số 656/TB-SGTVT ngày 15/3/2021;  

- Ban hành văn bản giao các phòng, đơn vị tăng cường viết tin, bài về 

nội dung CCHC trên Cổng TTĐT Sở. Trong 06 tháng có hơn 12 bài viết về 

CCHC trên Cổng TTĐT Sở. 

- Ban hành Quyết định số 1692/QĐ-SGTVT ngày 02/6/2020 của Giám 

đốc Sở về việc thành lập tổ kiểm tra công tác CCHC năm 2021 và tổ chức 

kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị. Theo đó, có 04/07 phòng, ban, đơn vị 

được tổ chức kiểm tra CCHC. Các phòng, đơn vị được kiểm tra đã có báo cáo 

về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế được đoàn xác định sau kiểm tra. 
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2. Cải cách thể chế. 

- Ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế: Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật số 188/KH-SGTVT ngày 

20/1/2021; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật số 186/KH-SGTVT 

ngày 19/1/2021; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL số 

175/KH-SGTVT ngày 18/1/2021. 

- Đã tham mưu Văn bản số 582/SGTVT-QLVT ngày 08/3/2021 kính 

gửi UBND tỉnh về việc sớm xem xét ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh 

vực GTVT được UBND tỉnh giao tại các Văn bản số 4099/UBND-GT1 ngày 

25/6/2020, số 4537/UBND-NC1 ngày 13/7/2020, số 7008/UBND-GT1 ngày 

21/10/2020, của UBND tỉnh, Sở GTVT đã tham mưu dự thảo văn bản QPPL 

trình UBND tỉnh ban hành. 

- Thực hiện Công văn số 4537/UBND-NC1 ngày 13/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành định mức KT-

KT cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với tuyến có trợ giá 

trên địa bàn tỉnh”, hiện đang lấy ý kiến các ngành liên quan để hoàn thiện.  

- Góp ý có chất lượng các văn bản QPPL có liên quan đến ngành GTVT 

như: Luật Đấu thầu; Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ 

đường thủy nội địa; Thông tư quy định chung về bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình; Thông 

tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; dự thảo Nghị định hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp; Dự thảo Quyết định ban hành quy định xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh; góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành quy chế Trung tâm PVHCC… 

- Rà soát danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT hết hiệu lực 

năm 2020, theo đó có 01 Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành. 

- Tổ chức các phòng, đơn vị rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL có liên 

quan đến ngành, lĩnh vực. 

- Rà soát, ban hành lại 04 quy chế gồm: Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý tài sản công; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. Quy chế quản lý tài liệu mật, Quy chế 

làm việc của cơ quan. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về 

hoạt động của tổ chức pháp chế. 

3.  Cải cách thủ tục hành chính gắn với một cửa, một cửa liên thông 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 

6/4/2021 về công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Sở GTVT. 

- Tất cả các TTHC đều được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Cổng thông tin điện tử của Sở; trang dịch vụ công trực tuyến để các cá 

nhân, tổ chức tiện tra cứu. Hiện tổng số TTHC của Sở GTVT là 95 TTHC. 
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- Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 01 máy tính đặt tại 

Trung tâm PVHHC tỉnh để cán bộ trực một cửa của Sở hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  

- Đã rà soát TTHC và đang đề xuất phương án đơn giản hóa 45 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Theo dõi và thực hiện tốt DVC mức 3 đối với thủ tục Đổi GPLX trên 

cổng DVC Quốc gia; Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cơ sở đào 

tạo thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép tập lái bằng Dịch vụ công mức độ 3, 4.  

- Mở tài khoản ngân hàng đứng tên Sở để thực hiện thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công theo Công văn số158/VP-CNTT ngày 22/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Ban hành Kế hoạch số 450/KH-SGTV ngày 31/12/2021 về đào tạo, bồi 

dưỡng CCVC năm 2021; Kế hoạch luân chuyển cán bộ số 836/KH-SGTVT 

ngày 29/3/2021 và triển khai thực hiện đúng kế hoạch. 

- Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc, ban hành Quyết định 

số 623/QĐ-SGTVT ngày 11/3/2021 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban 

Giám đốc. 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 04 đồng chí Trưởng phòng, 

đơn vị; 02 đồng chí phó trưởng phòng, đơn vị, 01 đồng chí chuyên viên; giao 

phụ trách phòng 01 đồng chí. 

- Tinh giản biên chế 01 người nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh 

giản biên chế. 

- Tham mưu UBND tỉnh luân chuyển 01 công chức trực tại Bộ phận một 

cửa của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Tổ chức xét tuyển lại công chức tuyển dụng không đúng quy định. 

- Thẩm định đề án VTVL cho Trung tâm TVKTGT. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật phần mềm quản lý CBCC định kỳ 01 

tháng/ lần. 

- Ban hành quyết định chuyển ngạch cho 03 công chức. 

5. Cải cách tài chính công 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công Quyết định số 

620/QĐ-UBND ngày 11/3/2021. 

- Ban hành Kế hoạch kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản số 

673/KH-SGTVT ngày 16/3/2021, tổ chức công khai, nộp các bản kê khai tài sản 

đảm bảo thời gian, mẫu theo quy định pháp luật. 

- Ban hành Quyết định công khai bổ sung dự toán chi NSNN đợt 1 và đợt 

2 năm 2021 

- Bảo đảm chi trả tiền lương, thưởng kịp thời, chế độ khác đúng quy định 

của pháp luật. Thực hiện mua sắm tài sản công tập trung theo văn bản của 

UBND tỉnh. 
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6. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử: 

 6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

- Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 số 3807/KH-SGTVT 

ngày 09/11/2020; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính 

quyền số tại Sở GTVT Hà Tĩnh năm 2021 số 243/KH-SGTVT ngày 26/1/202; 

Kế hoạch số 863/KH-SGTVT ngày 30/3/2021 về Đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

- công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải năm 

2021. 

 - Thực hiện đổi GPLX bằng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, đã áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các lĩnh vực cấp phép kinh doanh vận 

tải, cấp phù hiệu biển hiệu xe ô tô theo quy trình của Bộ GTVT. 

- Triển khai cập nhật công việc trên phần mềm “quản lý công việc” nhằm 

nâng cao trách nhiệm của công chức trong thi hành nhiệm vụ. 

- Phần mềm quản lý văn bản và HSCV: Đến nay 100% công chức, viên 

chức cán bộ gửi, nhận văn bản hoặc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở qua hệ thống 

gửi nhận này; Công văn đi, đến đều vào sổ trên phần mềm rất thuận lợi cho việc 

kiểm soát, tra cứu. Từ 15/11/2019 đã triển khai ký số ban hành văn bản điện tử 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phần mềm quản lý công chức: Hiện nay, đã cập nhật cơ bản hồ sơ, lý 

lịch của 51 công chức Văn phòng Sở; Thanh tra; 24 viên chức các đơn vị sự 

nghiệp vào hệ thống dữ liệu (đạt 100%). 

- Phần mềm Gửi nhận văn bản: 100% công văn đi trong tỉnh được gửi qua 

đường bưu điện và qua hệ thống gửi nhận văn bản. 

- Phần mềm dịch vụ công trực tuyến: Sở GTVT đã áp dụng tại Trung tâm 

HCC tỉnh; đến nay đã cập nhật các TTHC và đã triển khai thực hiện đảm bảo 

yêu cầu.   

- Hoàn thành việc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thủ tục hành chính trên 

cổng dịch vụ công quốc gia. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản và tổ chức thực 

hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4  trên Cổng DVC Quốc gia; 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến các cá nhân, doanh nghiệp truy 

cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để 

đăng ký thực hiện. 

- Ứng dụng các phần mềm do Sở GTVT xây dựng: “Nhắc hạn các loại 

giấy phép do Sở GTVT cấp qua zalo cá nhân”; “Phần mềm quản lý các tuyến 

đường bộ tỉnh Hà Tĩnh”. 

6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị 

- Đã cử cán bộ tham gia tập huấn  ISO năm 2021, ban hành 07 quy trình 

TTHC được bổ sung sửa đổi. 

- Ban hành kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015 năm 

2021. 
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II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

- Mặc dù Sở GTVT đã đẩy mạnh việc tuyên truyền về dịch vụ công 

mức độ 3 đối với thủ tục đổi GPLX tuy nhiên số hồ sơ còn hạn chế do người 

dân vẫn muốn đến với hình thức trực tiếp. Việc đồng bộ giữa các phần mềm 

DVC trực tuyến của Bộ, ngành với phần mềm DVC của tỉnh chưa thống nhất; 

Sở GTVT phải thực hiện cùng lúc nhiều phần mềm, nhiều Cổng DVC khác 

nhau để thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC, gây lãng phí về thời gian. 

- Năm 2021, Sở quản lý 03 (ba) máy in Giấy phép lái xe, trong đó: 01 

máy ở TTHC tỉnh, 02 máy ở Trung tâm sát hạch. Tuy nhiên do số lượng GPLX 

cấp mới ngày càng nhiều nên Sở phải chuyển 01 máy từ TTSH Trung cấp nghề 

Hà Tĩnh về mới đáp ứng được.  

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

- Trưởng các phòng, đơn vị thường xuyên bám sát nhiệm vụ chuyên 

môn, CCHC, theo dõi tiến độ, cách thức, kết quả thực hiện nhiệm vụ; Nâng cao 

chất lượng tham mưu, xử lý công việc đúng hạn; đảm bảo 100% thủ tục hành 

chính giải quyết đúng hạn. 

-  Bảo đảm tất cả các hồ sơ sau khi chuyển về Sở phải có đầy đủ phiếu 

kiểm soát hồ sơ theo đúng quy trình đã ban hành, phiếu kiểm soát hồ sơ khi 

bàn giao phải có thời gian, ngày tháng và chữ ký của người giao, người nhận. 

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện Dịch vụ công mức độ 3, 4 đảm bảo 

số lượng tối thiểu 25%; thường xuyên theo dõi việc thực hiện đổi GPLX trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tăng 

cường việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua 

DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

- Đề xuất Bố trí thêm 01 máy in GPLX để kịp thời in, cấp GPLX cho 

người dân. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, 

Sở Giao thông vận tải báo cáo để Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

    Lương Phan Kỳ 
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