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Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KKTKT ngày 09/3/2022 của Khối Kinh tế 

kỹ thuật về hoạt động thi đua của Khối kinh tế kỹ thuật năm 2022; Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 9 

tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022. 

1. Công tác triển khai chỉ đạo về TĐKT 

- Nhằm phát động công tác thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị, ngay từ 

cuối năm 2021, Sở GTVT đã  thực hiện Đăng ký giao ước thi đua để thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Đã ban hành Kế hoạch số 760/KH-

SGTVT-VP ngày 21/3/2022 về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật 

tự ATGT năm 2022 trong toàn cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Tham gia 

góp ý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tổ chức sơ kết 03 năm thực 

hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, theo đó đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

phong trào. 

- Tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ để chào mừng kỷ niệm 65 năm 

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh. Thành lập 

Đội bóng chuyền da nam (liên quân với Ban QLDA XDCTGT tỉnh) và Đội 

bóng chuyền hơi nữ Sở GTVT để tham gia Hội thao Khối KTKT. Thành lập Đội 

bóng đá nam tham gia giải bóng đá do Đoàn Khối các CQ&DN tỉnh tổ chức. 

2. Công tác cải cách hành chính: 

- Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 số 211/KH-SGTVT 

ngày 19/01/2022 (sửa đổi, bổ sung tại Công văn số 2852/SGTVT-VP ngày 

23/9/2022); Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế công tác CCHC năm 2021 số 

571/KH-SGTVT ngày 04/3/2022. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 

2022 số 291/KH-SGTVT ngày 26/01/2022, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

phòng, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định về cải 

cách hành chính của Trung ương, tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết 

định công bố TTHC (Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 15/7/2022). 

- Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2021, phương hướng 

đẩy mạnh CCHC năm 2022 ban hành Thông báo sau hội nghị số 318/TB-

SGTVT ngày 28/01/2022. Ban hành Văn bản số 2673/SGTVT-VP ngày 

30/8/2022 về tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế công tác CCHC 7 tháng đầu 

năm 2022. Ngoài ra, lồng ghép nội dung chỉ đạo thực hiện về CCHC trong các 

cuộc họp giao ban cơ quan, họp đảng ủy.  
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- Tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đối với 

các TTHC của Sở GTVT; hướng dẫn đổi giấy phép lái xe qua mạng Internet 

thông qua hệ thống Dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe ô 

tô trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC số 682/KH-SGTVT 

ngày 15/3/2022; theo đó, Sở tổ chức tự kiểm tra CCHC đối với 4/6 phòng, đơn 

vị, 2/2 đơn vị sự nghiệp trong tháng 7/2022. 

- Ban hành Kế hoạch số 375/KH-SGTVT ngày 10/2/2022 kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2022 của Sở GTVT để triển khai thực hiện. 

- 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. 

- Về cập nhật, quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành 

thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung: Hiện nay Cơ sở Dữ liệu về GPLX, 

kết cấu hạ tầng đường tỉnh, tài sản kết cấu hạ tầng đường tỉnh đã được Sở GTVT 

cập nhật vào các phần mềm tương ướng của Tổng Cục đường bộ VN, của tỉnh 

và của Bộ Tài chính, đang đề nghị Sở Thông tin truyền thông cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

3. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư: 

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa 

bàn tỉnh (UBND tỉnh có Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2022). 

- Triển khai thực hiện Nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch chi tiết phát 

triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050. 

- Triển khai thực hiện thủ tục bước chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp cải tạo 

QL8C đoạn Thiên Cầm-QL1 và đoạn QL8-đường Hồ Chí Minh theo Quyết định 

số 268/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2022 của Bộ GTVT.  

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu tỉnh có ý kiến đề 

xuất về quy hoạch GTVT cấp quốc gia: quy hoạch cảng hàng không và sân bay 

(04 quy hoạch ngành quốc gia còn lại: quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy 

hoạch hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch 

cảng biển đã được phê duyệt); phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, tư vấn BCG để 

hoàn thiện các nội dung liên quan lĩnh vực GTVT tích hợp trong hồ sơ quy 

hoạch tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bổ sung các điểm đấu 

nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh 

nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng 

biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phối hợp đề xuất chủ trường 

đầu tư trang trí cầu và đường điện chiếu sáng đường đầu cầu Cửa Hội.  

Tham gia ý kiến lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án 

công trình giao thông sử dụng nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ, đường sông 

trung ương ủy thác năm 2023, phối hợp xây dựng Kế hoạch bảo trì đường bộ, 

đường sông địa phương năm 2022 

- Chủ trì đầu mối phối hợp triển khai công tác GPMB dự án đường bộ cao 
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tốc phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai trên địa 

bàn như: tuyến ven biển đoạn Kỳ Phú - Kỳ Ninh, QL8 đoạn Km37-Km85,…  

4. Công tác quản lý KCHT&ATGT 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông kịp thời, đúng 

quy định; Ban hành và thực hiện Kế hoạch số 727/KH-SGTVT ngày 17/3/2022 

về mở đợt cao điểm tuyên truyền, giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa 

bàn tỉnh năm 2022. 

- Về công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa: Thường 

xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa được Bộ 

GTVT ủy thác quản lý, đường địa phương; các tuyến đường được khắc phục, 

sửa chữa kịp thời đảm bảo êm thuận phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hoàn 

thành chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện các gói 

thầu thuộc các công trình Sửa chữa định kỳ quốc lộ ủy thác năm 2022; Xây 

dựng kế hoạch bảo trì các tuyến quốc lộ ủy thác, kế hoạch bảo trì đường thủy 

nội địa quốc gia ủy thác năm 2023.  

- Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Kiện toàn tiểu 

ban và xây dựng phương án tổ chức đảm bảo giao thông và huy động phương 

tiện phòng, chống thiên tai năm 2022.  

- Về công tác quản lý bảo trì đường tỉnh, đường huyện, đường xã và 

đường thủy nội địa địa phương: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì và đã phối hợp Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh phân khai nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2022 cho 

các đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện cập nhật số liệu hạ tầng giao thông 

đường bộ vào phần mềm quản lý. Đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan công trình 

Xử lý sạt lở mái taluy đường tỉnh 547, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.  

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra 

công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, thực hiện việc chấp thuận, 

cấp phép thi thuộc thẩm quyền của Sở GTGT kịp thời, đúng quy định. 

- Rà soát tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến quốc lộ ủy thác trên địa bàn 

tỉnh gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố, điều chỉnh công bố tải trọng, 

khổ giới hạn của cầu, đường bộ thuộc hệ thống quốc lộ trên Cổng thông tin điện 

tử của Tổng cục ĐBVN. 

- Rà soát, cập nhật hiệu chỉnh và tham mưu xếp loại quốc lộ ủy thác, 

đường tỉnh phục vụ việc xác định giá cước vận tải đường bộ. 

- Xây dựng kế hoạch Sửa chữa định kỳ các tuyến quốc lộ ủy thác năm 

2023 và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận với tổng mức đầu tư 69,27 tỷ 

đồng. 

- Tiếp nhận bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đoạn từ Km85+440,8-

Km92+847,17, đường tỉnh ĐT.547 (Dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch 

Khê Vũng Áng). 
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5. Công tác quản lý chất lượng CTGT, KHCN và Tư vấn giám sát 

Về công tác thẩm định: Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 83 

hồ sơ trình thẩm định các loại, trong đó có 59 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3; đã 

hoàn thành thẩm định 76 hồ sơ, còn 07 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; 

100% hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn trong đó, đã thực hiện thẩm 

định 28 công trình xây dựng mới với tổng kinh phí thẩm định 929 tỷ đồng; quá 

trình thẩm định đã giảm so với giá trị chủ đầu tư trình là 16,7 tỷ đồng (tương 

ứng mỗi công trình giảm 1,8%). 

Công tác quản lý chất lượng công trình: Đầu năm đến nay đã phối hợp với 

Trung tâm tư vấn KTGT tổ chức kiểm tra chất lượng 05 công trình xây dựng 

giao thông trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, sai 

sót trong công tác quản lý chất lượng, kịp thời có văn bản phê bình, nhắc nhở 

các chủ đầu tư chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao trách nhiệm quản lý. 

Công tác khoa học công nghệ: Đã xây dựng kế hoạch và phát động phong 

trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022.  

Công tác Tư vấn kỹ thuật GT: Từ đầu năm đến nay đơn vị đã ký 10 hợp 

đồng tư vấn giám sát, 02 hợp đồng tư vấn quản lý dự án, 02 hợp đồng thẩm tra 

thiết kế BVTC, 01 hợp đồng thí nghiệm. Tổng giá trị hợp đồng 6,7 tỷ đồng (đạt 

103% kế hoạch năm 2022). Tiếp tục tranh thủ những ngày thiết tiết thi công 

thuận lợi để chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên các công trường, 

tiến độ trên các công trình đều đảm bảo theo yêu cầu. 

6. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh, tham mưu kịp thời vận chuyển hành khách trên 

cơ sở các địa phương công bố vùng dịch cũng như trong công tác đào tạo sát 

hạch cấp GPLX, đã chủ động điều hành hoạt động vận tải đảm bảo linh hoạt, đạt 

mục tiêu kép, “vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục vụ phát triển kinh tế”. Sản 

lượng vận tải hàng hóa đã phục hồi 100% so với trước khi dịch covid bùng phát, 

tổng sản lượng luân chuyển 9 tháng 395.214.133 tấn Km, tăng 76.43% so với 

năm 2021; sản lượng vận tải khách đã hồi phục mạnh (đạt 70-80% so với trước 

khi có dịch), 9 tháng (gồm tuyến cố định, buýt, hợp đồng, taxi) đạt 4.940.547 

hành khách, tăng 30,86% so với năm 2021. 

Cấp đổi phù hiệu chạy xe: Phù hiệu xe tải: 409, tăng 7% so với cùng kỳ 

năm 2021; Phù hiệu xe khách: 193, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021; Giấy 

phép liên vận giữa Việt Nam và Lào: 1.352, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021; 

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 04, tăng 34 % so với cùng 

kỳ năm 2021; Đăng ký xe máy chuyên dùng: 43, tăng 33% so với cùng kỳ năm 

2021; Cấp giấy chứng nhân cải tạo xe cơ giới: 81, tăng 44% so với cùng kỳ năm 

2021.  

Công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX: Cấp mới, cấp đổi GPLX các hạng 

28.302  GPLX, đạt 107,2% so với 9 tháng năm 2021. Trong đó: Cấp mới 20.890 

GPLX, đạt 129%  so với 9 tháng năm 2021; Cấp đổi 7.412 GPLX, tăng 15 % so 

với 9 tháng năm 2021. Đã triển khai thực hiện đào tạo và chuẩn bị sát hạch phần 

mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đưa vào sát hạch vào cuối tháng 
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6/2022; đang chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị cabin học lái để đưa 

vào dạy học vào đầu năm 2023 theo Thông tư số 01/2021 của Bộ GTVT. Đã chỉ 

đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị đầy đủ camera giám sát thời gian và 

quảng đường học lái xe (DAT), đưa vào sử dụng truyền dữ liệu về Tổng cục 

đường bộ Việt Nam, chuẩn bị đưa vào quản lý và làm cơ sở xét duyệt điều kiện 

dự thi của thi sinh. 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe ô 

tô phối hợp gửi hồ sở cấp đổi GPLX trực tuyến để tăng cường kết quả xử lý hồ 

sơ cập độ 3, cấp độ 4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng 

đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh và 

Tổng cục ĐBVN. Tiếp tục triển khai về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT, hàng tháng đều ra thông báo thu hồi phù hiệu vận tải của các xe vi 

pham tốc độ. Tiếp tục đôn đốc theo dõi các địa phương khắc phục tình trạng xe 

vận chuyển học sinh trái quy định. Thống kê xong phương tiện thủy nội địa, các 

địa phương đều báo cáo không còn phương tiên chưa đăng ký, đăng kiểm. 

7. Công tác thanh tra giao thông và đảm bảo trật tự ATGT 

- Công tác tuyên truyền: Tổ chức cho hơn 250 đơn vị KDVT, lái xe ký 

cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải. 

In ấn, phát hơn 2500 tờ rơi tuyên truyền về Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 29/12/2019 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 

123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông 

đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng cho các bến xe, đơn vị KDVT, lái 

xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe. Chủ trì phối hợp Ban ATGT 

tỉnh, Chi Đoàn thanh niên Sở và UBND các xã có các tuyến đường bộ đi qua tổ 

chức trực tiếp tuyên truyền, phát hơn 2000 tờ rơi tuyên truyền theo Kế hoạch số 

727/KH-SGTVT ngày 17/3/2022 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc mở đợt cao 

điểm tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn 

tỉnh năm 2022. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, thi công trên đường bộ đang khai 

thác không đảm bảo ATGT; Phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng thả rông trâu, bò trên đường bộ, đường sắt 

gây mất ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT, sử dụng lòng, lề đường làm nơi 

buôn bán họp chợ, kinh doanh vật liệu, dựng biển quảng cáo…  

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong 

hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa; Thường 

xuyên duy trì Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động, các Đội Thanh tra chuyên 

ngành kiểm tra tải trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng và các tuyến đường 

do Sở GTVT quản lý, xử lý vi phạm về cơi nới thùng xe trái quy định. 

- Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm: Trong 09 tháng đầu năm 2022 (tính từ 

16/12/2021 đến 10/9/2022), đã kiểm tra, xử lý 756 trường hợp vi phạm, xử phạt 
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với số tiền: 4.455.200.000 đồng, tước có thời hạn 152 Giấy phép lái xe, Giấy 

chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT, Phù hiệu xe, Giấy phép KDVT theo quy 

định; bằng 147% số trường hợp vi phạm, 232% số tiền xử phạt so với cùng kỳ 

năm 2021. 

* Tình hình tai nạn giao thông 08 tháng đầu năm 2022: Xảy ra 62 vụ 

TNGT, làm chết 52 người, bị thương 28 người; giảm 09 vụ (12,7%), giảm 07 

người chết (12%), tăng 03 người bị thương (12%) so với cùng kỳ năm 2021.  

8. Công tác xây dựng và phát triển GTNT 

Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát 

nước, phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022; tham mưu tổng hợp báo 

cáo và triển khai phong trào toàn dân làm đường giao thông, rãnh thoát nước đợt 

1, đợt 2 năm 2022; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch làm 

đường giao thông, rãnh thoát nước năm 2022. Đánh giá, thẩm định tiêu chí giao 

thông tại các huyện Lộc Hà; đánh giá, thẩm định tiêu chí Giao thông tại 4 xã 

phấn đấu đạt chuẩn NTM huyện Hương Khê (Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương 

Bình, Hòa Hải), 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao huyện Hương Khê 

(Phú Gia, Hương Trạch, Phúc Trạch) và 02 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng 

cao huyện Thạch Hà (Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương); hướng dẫn thực hiện 

Tiêu chí giao thông tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 tại huyện 

Hương Khê. Rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” đối với tiêu 

chí giao thông. 

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch làm đường giao 

thông, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM gắn với thực hiện 

tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới năm 2022; kết quả đến ngày 

08/9/2022, toàn tỉnh làm được185,8/310,18km đường giao thông (đạt 60% kế 

hoạch); 26,2/82,49 km rãnh thoát nước (đạt 31,8% kế hoạch) theo cơ chế hỗ trợ 

xi măng; phục hồi mặt đường 36,9/150 km (đạt 24,6%). 

II. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong Quý IV năm 2022 

1. Công tác cải cách hành chính. 

Triển khai tự kiểm tra CCHC, ISO tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

Hoàn thành các báo cáo công tác CCHC, pháp chế năm 2022, đánh giá kết quả 

thực hiện năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Rà soát, kiến nghị đơn 

giản hóa TTHC; Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực 

GTVT; lập danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi 

hành và danh mục văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Sửa đổi bổ 

sung Quy định về quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của Sở GTVT...cho phù hợp với quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các 

phòng khảo sát đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC 

tại Sở GTVT. Theo dõi Quản lý tiến độ công việc. Tiếp tục thực hiện tốt công sở 

văn hóa, văn minh. 

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư. 

- Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch chi tiết phát triển 

vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh; 
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- Phối hợp tham mưu đề xuất các dự án như QL12C đoạn Vũng Áng- 

đường Hồ Chí Minh theo dự án đầu tư hạ tầng kết nối Đông Tây theo vốn vay 

Ngân hàng Thế giới. 

- Tiếp tục phối hợp tham mưu đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh 

vực giao thông thực hiện Đề án tỉnh NTM như đầu tư các tuyến đường huyện, 

đường xã, đường GTNT, bến xe...  

- Phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ dự án đường bộ cao tốc 

Bắc Nam đoạn Bãi Vọt- Vũng Áng, Vũng Áng- Bùng; dự án nâng cấp QL8 

đoạn Km37-Km85. 

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, địa phương phối hợp giải quyết các 

vướng mắc về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đang triển khai trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông 

trọng điểm, như: đường nối Quốc lộ 1 đi khu du lịch biển Kỳ Xuân, QL8.. 

3. Công tác quản lý KCHT&ATGT. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến QL ủy thác, đường địa 

phương, đường thủy nội địa; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thực hiện quyết liệt 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường bộ, đường thủy 

nội địa bảo đảm lưu thông thông suốt, êm thuận; kịp thời khắc phục các hư 

hỏng, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hoàn thành đúng tiến độ 

các công trình sửa chữa định kỳ trong năm 2022. 

- Đôn đốc, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện công tác đảm bảo tật tự ATGT trên địa bàn tỉnh giảm thiểu 

TNGT. Phối hợp với Cục QLĐB II, cơ quan quản lý đường sắt và địa phương tổ 

chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, vận động các hộ 

dân ở hai bên các tuyến đường bộ, đường sắt không lấn chiếm hành lang ATGT; 

Phối hợp với các đơn vị, địa phương xử lý các trường hợp vi phạm HL ATGT; 

Phối hợp các địa phương có đường sắt đi qua lập kế hoạch xóa bỏ, thu hẹp 

đường ngang dân sinh qua đường sắt. 

4. Công tác quản lý chất lượng CTGT, KHCN và Tư vấn KTGT. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình giao thông 

đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh để phát hiện các sai sót, chấn chỉnh kịp 

thời các chủ đầu tư; tổ chức kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại của chủ đầu 

tư đối với một số công trình có sai sót. Tập trung thẩm định các công trình, dự 

án tạo điều kiện các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đúng kế 

hoạch năm 2022 đề ra. 

- Hoàn thành việc xây dựng các đề tài, sáng kiến đã đăng ký thực hiện 

trong năm 2022 đúng tiến độ, chất lượng để đánh giá và xét duyệt theo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương đối với các dự 

án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nắm bắt tình hình tiến độ thi công, công tác 

GPMB báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. 

- Công tác Tư vấn kỹ thuật GT: Tham gia đấu thầu các gói thầu tư vấn 

giám sát; tăng cường quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công trên các 
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công trình, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, hoàn thành các hợp đồng đúng hạn, 

đảm bảo chất lượng. 

5. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

-  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid theo chỉ đạo của 

chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh, tham mưu kịp thời vận chuyển hành khách 

trên cơ sở các địa phương công bố vùng dịch. Triển khai thực hiện theo các 

Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được ban hành năm 2021 

về lĩnh vực quản lý vận tải: Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 

quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt; Quyết định số 48/Đ-UBND ngày 19/11/2021 về 

ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách xe hợp 

đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 50/Đ-UBND ngày 22/11/2021 

ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 47/Đ-UBND ngày 19/11/2021 ban hành quy định về quản lý hoạt 

động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 

ban hành quy định phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý 

phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện theo phần mềm mô hình sát hạch; học theo phần mềm mô 

phỏng; cabin học lái theo Thông tư số 01/2021 của Bộ GTVT. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo văn bản chỉ đạo 

của Bộ GTVT, UBND tỉnh và Tổng cục ĐBVN. Tiếp tục đôn đốc lộ trình cấp 

phù hiệu và các giấy phép vận tải. Tăng cường siết chặt quản lý vận tải hành 

khách, đặc biệt công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX. Tiếp tục triển khai thực 

hiện Nghị định số 10/2020/NĐ- CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Đôn đốc theo dõi các địa phương khắc phục tình trạng xe vận chuyển 

học sinh trái quy định. Đăng ký các phương tiện thủy còn lại. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thực hiện dịch vụ công qua mạng cấp độ 3 

đối với cấp đổi GPLX; cấp độ 3, độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy phép KDVT, phù 

hiệu vận tải. Triển khai đổi GPLX cấp độ 4. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư và Văn bản chỉ 

đạo... của Bộ GTVT, UBND tỉnh về quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội 

địa, đào tạo, cấp GPLX cơ giới đường bộ; quản lý phương tiện vận tải và người 

lái, trong đó tập trung chấn chỉnh công tác QLNN về vận tải, khuyến khích phát 

triển vận tải, ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, xúc tiến mở mới 

các tuyến xe buýt theo lộ trình; quản lý tốt việc khai thác luồng, tuyến vận tải 

thông qua giám sát hành trình; nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện vận 

tải; tăng cường kiểm tra công tác đào tạo lái xe và cấp GPLX. 

6. Công tác thanh tra giao thông và đảm bảo trật tự ATGT. 

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được 

duyệt. Phối hợp các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, họp chợ, 
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thả rông trâu, bò trên đường bộ, đường sắt gây mất trật tự ATGT; Tổ chức triển 

khai tuyên truyền, giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong vận tải hàng hóa; tập trung kiểm 

tra tại các vị trí đầu nguồn hàng (mỏ đất, đá, bến, bãi) xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, đặc biệt mở đợt cao điểm xử lý vi phạm chở quá tải, quá khổ, cơi 

nới thùng xe trái quy định; vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe kinh doanh 

vận tải... Chủ trì phối hợp Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và ngành đường sắt 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện có đường sắt đi qua thực hiện 

việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở giao cắt với đường sắt; giải tỏa vi phạm 

hành lang ATGT đường sắt quốc gia qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh, phòng chống tham nhũng, không để đơn thư tồn đọng. 

7. Xây dựng và phát triển GTNT. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thành kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, nâng cấp phục hồi mặt 

đường bê tông năm 2022 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh và thực hiện tiêu chí số 2 

giao thông. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí được giao; phấn đấu cuối năm 

2022 có thêm 04 xã còn lại của huyện Hương Khê hoàn thành tiêu chí giao 

thông xã đạt chuẩn NTM. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM đối với tiêu chí Giao thông. Hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí Giao thông trong xây dựng NTM, NTM nâng cao đối với cấp xã khi tỉnh ban 

hành Bộ tiêu chí áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn 02 huyện còn lại 

để thực hiện tiêu chí giao thông đạt chuẩn huyện NTM; kịp thời tiến hành đánh 

giá thẩm định tiêu chí giao thông các huyện, các xã khi có yêu cầu. Thực hiện 

công tác đỡ đầu xây dựng NTM tại Thôn 3 xã Hà Linh. 

8. Tổ chức tổng kết công tác TĐKT năm 2022, xây dựng kế hoạch, chỉ 

tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2023. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

trong 9 tháng đầu năm 2022 của Sở GTVT Hà Tĩnh, báo cáo Sở Công thương 

Hà Tĩnh (Khối trưởng năm 2022) biết, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Phan Kỳ 
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