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     UBND TỈNH  HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /BC-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 6 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021;  

Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 3194/UBND-TH ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị báo cáo kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo, 

điều hành 6 tháng đầu năm 2021; Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ QLNN được 

giao; Sau khi rà soát, Sở GTVT báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Công tác cải cách hành chính: 

Ban hành kế hoạch về công tác CCHC, pháp chế năm 2021: Kế hoạch cải 

cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Kế hoạch tự kiểm tra CCHC; Kế 

hoạch kiểm soát TTHC năm; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản 

QPPL; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Rà soát, cập nhật, kiến nghị 

công bố TTHC, quy trình quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

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

6/4/2021 về công bố 7 Danh mục TTHC và quy trình nội bộ được sửa đổi bổ 

sung; Tổng số TTHC của Sở GTVT là 95 TTHC. Từ 01/01/2020 đến 25/5/2020 

tiếp nhận 16.674 hồ sơ; đã giải quyết 16.400 hồ sơ đúng hạn, 274 hồ sơ đang giải 

quyết, không có hồ sơ tồn đọng. Số hồ sơ qua DVC mức độ 4: 995; DVC mức độ 

3: 82. Đăng ký cấp chữ ký số cho 01 Lãnh đạo Sở, 02 Trưởng phòng; thực hiện 

thu hồi 02 chữ ký số. Hoàn thành việc cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của 

Sở GTVT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trung 

tâm TVKTGT. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, thay đổi vị trí công tác năm 

2021 và thực hiện thay đổi 07 vị trí công tác của các Trưởng phó phòng và tương 

đương.  

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

- Phối hợp các Sở ngành, địa phương tham gia ý kiến các quy hoạch ngành 

GTVT quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 do Bộ GTVT chủ trì lập: quy 

hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch kết cấu 

hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, quy hoạch cảng hàng không sân bay; hiện 

nay Bộ GTVT đã trình các quy hoạch lên Hội đồng thẩm định trung ương. 
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- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn BCG để hoàn thiện các 

nội dung liên quan quy hoạch GTVT tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030 tầm nhìn 2050. Xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ, đường sông trung 

ương ủy thác năm 2021, phối hợp Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch bảo trì đường 

bộ, đường sông địa phương năm 2021. 

- Đôn đốc các chủ đầu tư, 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: cầu Cửa Hội, 

đường bộ ven biển đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Phú. Phối hợp với các Ban QLDA của Bộ 

GTVT và các đơn vị liên quan xúc tiến đầu tư dự án để triển khai các dự án 

đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, QL8 đoạn Km37-

Km85, dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, đường Quốc lộ 12C… 

3. Công tác quản lý KCHT&ATGT: 

- 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, đã cải tạo vị trí tiềm 

ẩn TNGT tại nút giao giữa QL.15B và đường tỉnh ĐT.553, bổ sung các biển cảnh 

báo trẻ em tại các khu vực trường học,... Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 

công tác quản lý, BDTX các tuyến quốc lộ ủy thác; 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 2021; xây dựng kế hoạch bảo trì các tuyến 

quốc lộ ủy thác năm 2022. Rà soát tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến quốc lộ 

ủy thác trên địa bàn tỉnh gửi Tổng cục ĐBVN để 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 phục vụ việc xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2021.  

- Rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định số 

37/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản 

lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. Rà soát, bổ sung sửa đổi Quy chế phối hợp 1629 trong công tác 

quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

- Về công tác PCTT và TKCN: 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 

2021. Phối hợp kiểm tra thanh hủy và mua bổ sung vật tư dự phòng chống lụt bão 

năm 2021. 

- Về công tác quản lý bảo trì đường tỉnh, đường GTNT: Phối hợp Sở Tài 

chính tham mưu UBND tỉnh phân khai nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 

2021 cho các đơn vị, địa phương. Thực hiện cập nhật số liệu hạ tầng giao thông 
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đường bộ vào phần mềm quản lý. Hoàn thiện hồ sơ khắc phục đảm bảo giao 

thông bước 1, bước 2 trên các tuyến đường tỉnh năm 2020, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. Đối với công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông: Phối hợp với Cục 

QLĐB II, cơ quan quản lý đường sắt và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên 

truyền pháp luật, vận động các hộ dân ở hai bên các tuyến đường bộ, đường sắt 

không lấn chiếm hành lang ATGT; kiểm tra rà soát các vị trí gây mất ATGT để 

có biện pháp xử lý kịp thời. 

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

- Về công tác thẩm định: 5 tháng đầu năm đã tiếp nhận 87 hồ sơ trình thẩm 

định các loại; đã hoàn thành thẩm định 77 hồ sơ, còn 10 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 39 công trình xây dựng mới với tổng kinh phí thẩm định 

361,3 tỷ đồng; quá trình thẩm định đã cắt giảm so với giá trị chủ đầu tư trình là 

12,69 tỷ đồng (tương ứng mỗi công trình giảm 3,6%).  

- 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 23 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 2021.  

- Theo dõi, báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự 

án giao thông trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Dự án cầu Cửa Hội 

bắc qua Sông Lam, dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê 

- Vũng Áng, Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua địa phận Hà 

Tĩnh và Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 8. 

- Công tác Tư vấn kỹ thuật GT: Từ đầu năm đến nay đơn vị đã ký 07 hợp 

đồng tư vấn giám sát, 01 hợp đồng tư vấn quản lý dự án. Tổng giá trị hợp đồng 

3,4 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch năm 2021). 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. 

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

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động kinh doanh 

vận tải, đào tạo sát hạch cấp GPLX thường xuyên chỉ đạo thực hiện kịp thời, 

nghiêm túc. Vận tải hành khách đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không 

ùn ứ tại các bến xe. Trước tình hình dịch bệnh thời gian qua diễn biến hết sức 

phức tạp, các phương tiện vận tải hành khách cấm hoặc hạn chế đi và đến các 

điểm và vùng có dịch bệnh, vì vậy số lượng hành khách giảm mạnh, đạt 40% so 
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với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải gặp rất nhiều khó 

khăn trong hoạt động kinh doanh. 

- Cấp đổi phù hiệu chạy xe: 411 phù hiệu; trong đó xe khách 151 phù hiệu, 

xe tải 260 phù hiệu. Đến nay, tổng phù hiệu xe tải đã cấp 2287/3.843 đạt 59,5%. 

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào: 446 giấy phép. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

xe máy chuyên dùng: 18 cái; Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương 

tiện cải hoán: 35 cái. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 02 

chiếc.  

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

15.616 GPLX, trong đó cấp mới 8.831 GPLX, Cấp đổi 6.785 GPLX. 

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

- Công tác tuyên truyền: Tổ chức ký cam kết đối với các lái xe và đơn vị 

kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức 

phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và phát 

2.500 khẩu trang miễn phí cho các nhà xe, lái xe, phụ xe và bến xe... Phối hợp 

với các phương tiện thông tin đại chúng đăng, phát tin, bài, phim phóng sự về an 

toàn giao thông và hướng dẫn các văn bản pháp luật về giao thông vận tải. Phối 

hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và 

UBND huyện Đức Thọ tổ chức tuyên truyền về ATGT, công tác quản lý và bảo vệ 

KCHT giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho hơn 400 cán bộ 

quản lý cấp huyện, cấp xã, thôn, xóm và nhân dân trên địa bàn huyện. Tuyên 

truyền, ký cam kết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách, bến xe khách, các 

cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

- Công tác kiểm tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông: Thường xuyên 

kiểm tra công tác thi công trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở…  Phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, bảo 

vệ hành lang ATGT, rà soát các trường hợp chưa giải tỏa để đôn đốc, tuyên 

truyền tự giải tỏa và xử lý theo quy định; kiểm tra, xử lý tình trạng thả rông trâu, 

bò trên đường bộ gây mất ATGT. Làm việc với chính quyền các địa phương có 

tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, sử dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán 

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

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT và các điều kiện về 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý xe vi phạm 

xe chở quá tải cầu đường, để rơi vãi vật liệu ...; tiếp tục duy trì hoạt động của 

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, hoạt đông. Kiểm tra xe hoạt động vận 

chuyển khách, xe dừng đậu sai quy định; làm việc với Ban Quản lý bến xe khách, 

Công ty CP bến xe, Trung tâm dịch vụ hạ tầng thuộc Ban QL Khu kinh tế tỉnh và 

trực tiếp kiểm tra các điều kiện cho công tác chuẩn bị trước các dịp lễ tết tại các 
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bến xe khách trên địa bàn. Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra hoạt động vận 

tải khách kết hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bến xe, 

tuyến đường trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 

thanh tra năm 2021 tại 10 đơn vị kinh doanh vận tải và 01 Bến xe trên địa bàn. 

- Kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch: Kiểm tra đột xuất công tác đào tạo lái 

xe cơ giới đường bộ, kiểm tra giáo viên, học viên tại các sân thực hành và trên 

một số cung đường tập lái; đã kiểm tra đột xuất 01 sân tập lái của 01 cơ sở đào 

tạo.  

- Kiểm tra ATGT đường thuỷ nội địa, đường sắt: Phối hợp Cục Đường 

thủy nội địa, VP Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Can Lộc, Phòng CSGT kiểm tra 

công tác đảm bảo ATGT trong hoạt động vận tải khách bằng đò ngang, thuyền du 

lịch tại bến đò Chùa Hương Tích - Đập Nhà Đường,bến đò Xuân Giang. Phối 

hợp Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, đơn vị quản lý 

và chính quyền địa phương huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê kiểm tra, rà 

soát các lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị 

chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý có phương án xóa bỏ dần 

các lối đi tự mở qua đường sắt. Tham gia Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 

45/KH-BATGT ngày 06/4/2021 của Ban ATGT tỉnh kiểm tra, đánh giá công tác 

tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT trên các tuyến 

sông và bến đò đường thủy nội địa. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Thường xuyên kiểm tra việc 

chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các 

bến xe trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các đơn vị KDVT hành khách, hàng hóa, các 

cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe; đã kiểm tra 07 đơn vị và 62 phương tiện, xử phạt 

04 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng và tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-

19. 

- Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm: Trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ 

16/12/2020 đến 30/5/2021), đã kiểm tra, xử lý, lập biên bản 338 trường hợp vi 

phạm, xử phạt với số tiền: 1.198.550.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi tám 

triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng), tước có thời hạn 31 Giấy phép lái xe theo 

quy định. 

* Tình hình tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2021: Xảy ra 44 vụ TNGT, 

làm chết 32 người, bị thương 20 người, giảm 02 vụ (-4,3%), giảm 11 người chết 

(-25,6%), tăng 03 người bị thương (+17,6%) so với cùng kỳ năm 2020. 

7. Công tác xây dựng và phát triển GTNT 

- 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 2021; đôn đốc các địa phương triển 

khai thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước năm 2021. 

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông huyện NTM tại các huyện phấn đấu đạt 
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chuẩn NTM năm 2021 (Hương Sơn, Lộc Hà); đánh giá, thẩm định tiêu chí giao 

thông tại các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên (hiện huyện Vũ Quang đã được công 

nhận đạt chuẩn huyện NTM; huyện Cẩm Xuyên đã được Hội đồng thẩm định 

Trung ương về kiểm tra, đánh giá, đang chờ bỏ phiếu xét công nhận); đánh giá, 

thẩm định lại đối với các xã sau sáp nhập của huyện Hương Sơn;  hướng dẫn thực 

hiện Tiêu chí giao thông tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 tại huyện 

Hương Khê, Kỳ Anh. Tham mưu UBND tỉnh 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; tham gia góp ý Đề án huyện Can Lộc đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

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

thông, rãnh thoát nước, gắn với thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng 

nông thôn mới năm 2021; kết quả đến ngày 27/5/2021, toàn tỉnh làm được 

133/560,53 km đường giao thông (đạt 24% kế hoạch); 44,5/183,06 km rãnh thoát 

nước (đạt 24% kế hoạch); phục hồi mặt đường 36/150 km (đạt 24%); xi măng đã 

nhận 23.051/78.695 tấn (đạt 29,3%). 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

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 6 tháng đầu năm 2021. 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 hệ thống quy chế Quản lý 

tài liệu mật, Quy chế văn thư lưu trữ, Quy chế làm việc cơ quan...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 triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp 

tham mưu đề xuất các dự án, công trình giao thông đưa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2021-2025. 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...  

- 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 bộ ven biển đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Phú. Phối hợp với các 
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Ban QLDA của Bộ GTVT và các đơn vị liên quan xúc tiến đầu tư dự án để triển 

khai các dự án đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, 

QL8 đoạn Km37-Km85, dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, đường 

Quốc lộ 12C… 

3. Công tác quản lý KCHT&ATGT: 

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

phương; 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 2021. 

- 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. 

- Đôn đốc các phòng, đơn vị xây dựng đề tài, sáng kiến đã đăng ký thực 

hiện trong năm 2021 đúng tiến độ, chất lượng. 

- 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. 

- 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 

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: 

- Tạo điều kiện cho Doanh nghiệp vận tải trong điều kiện khó khăn cả 

nước cùng phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Bộ 

GTVT, UBND tỉnh chỉ đạo về thực hiện phòng chống dịch bệnh trong lĩnh vực 

vận tải, phương tiện và người lái. 
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- 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. 

- 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. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư, Quyết định, chỉ thị 

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 quản lý nhà nước 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 tuyên truyền pháp luật về giao thông vận tải, các Nghị định, 

Thông tư đến các đối tượng tham gia giao thông; thường xuyên tuyên truyền về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ký cam kết với các lái xe, chủ xe trên 

hiện trường. 

- Tổ chức tuần tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về vận tải hành 

khách, dừng đậu đón, trả khách sai quy định, xe KDVT không có phù hiệu, chở 

quá số người quy định, xe vận tải hàng hóa quá tải, quá khổ, chở hàng hóa cao 

hơn thành thùng, xe tập lái chạy sai tuyến đường .v.v. theo thẩm quyền. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 1352/QĐ-SGTVT ngày 

06/5/2021 của Giám đốc Sở  về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Phối hợp với các đơn vị quản lý và chính quyền các địa phương kiểm tra, 

xử lý các vi phạm hành lang ATGT, giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang 

ATGT. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương để xảy ra tình trạng người 

dân sử dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán họp chợ; thả rông trâu, bò, phơi 

rơm rạ, nông sản trên lòng, lề đường gây mất ATGT và mỹ quan đô thị. 

- Bố trí lực lượng kiểm tra điều kiện của phương tiện và người lái tại các 

bến xe, trên các phương tiện vận tải khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc 

khánh 02/9/2021 và khai giảng năm học mới 2021-2022. 

- Triển khai thực hiện thanh tra điều kiện kinh doanh vận tải theo Kế hoạch 

thnah tra năm 2021. Thanh tra, kiểm tra đối với các phương tiện trên các cung 
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đường tập lái và kiểm tra đột xuất các sân tập lái của các cơ sở đào tạo; Giám sát 

các kỳ sát hạch lái xe ô tô và mô tô. 

- 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: 

- Tiếp tục 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 2021 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh và thực hiện tiêu chí số 

2 giao thông. Phấn đấu đến hết quý III/2020 toàn tỉnh làm được tối thiểu 450 km 

đường BTXM, 145 km rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh; phục 

hồi được 120 km đường BTXM (tối thiểu đạt 80% kế hoạch); phấn đấu năm 2021 

có thêm ít nhất 06 xã hoàn thành tiêu chí giao thông xã đạt chuẩn nông thôn mới 

và thêm 02 huyện hoàn thành tiêu chí giao thông huyện đạt chuẩn NTM. 

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện còn lại để thực hiện tiêu chí giao thông đạt 

chuẩn nông thôn mới; kịp thời tiến hành đánh giá thẩm định tiêu chí giao thông 

các huyện, các xã khi có yêu cầu. 

- Tiếp tục phối hợp với xã được giao đỡ đầu để thực hiện kế hoạch đỡ đầu 

NTM năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Sở GTVT báo cáo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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