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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 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 8148/UBND-TH1 ngày 02/12/2021 và Văn bản số 

7966/UBND-TH1 ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và triển khai tổng kết năm 2021; trên cơ sở nhiệm vụ quản lý nhà 

nước được giao, Sở GTVT báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhệm 

vụ kế hoạch năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Công tác cải cách hành chính, tổ chức 

Công tác cải cách hành chính trong những năm qua được Sở GTVT đặc biệt 

chú trọng quan tâm. Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC theo 6 nội dung của 

Chương trình tổng thể đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra hằng năm; Cải cách TTHC 

đảm bảo cắt giảm 50% thời gian so với quy định hiện hành, 50%TTHC được rà 

soát đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC; cấp giấy phép lái xe cho học viên 

sau khi thi đạt các phần thi sát hạch; số hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công 

mức độ 3, 4, bưu chính công ích gia tăng. Tiếp tục tuyên truyền ứng dụng 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”.  

Thường xuyên rà soát tham mưu công bố, công khai tất cả các TTHC; hiện 

tổng số TTHC của Sở GTVT là 95 TTHC. Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 37.112 

hồ sơ, xử lý đạt 100% hồ sơ đúng hạn, được UBND tỉnh giao 215 văn bản trên hệ 

thống điều hành tác nghiệp, kết quả thực hiện đạt 100% đúng thời hạn. 

Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở trình UBND tỉnh ban hành. Tham mưu xây dựng 03 văn bản QPPL được giao 

ban hành. Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực GTVT; Rà 

soát danh mục văn bản được giao quy định chi tiết trong năm 2022. Phối hợp làm 

việc với Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 82/QĐ-TT ngày 23/6/2021 của Chánh 

Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật 

về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN tại Sở GTVT.  

Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Thẩm định đề án vị trí việc 

làm cho Trung tâm TVKTGT. Tổ chức bộ máy các phòng, ban đơn vị đều phát 

huy tốt hiệu quả trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, luân chuyển, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên 

chức.  

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành lại 04 quy chế, quy định thuộc Hệ 

thống quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan; triển khai thực hiện Quy chế văn hóa 

công vụ; đẩy mạnh việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với việc 
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đăng ký và cam kết thực hiện tốt xây dựng Công sở đạt chuẩn về văn hóa, văn 

minh, tiêu chí Cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT. 

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ giám sát và Tổ an toàn Covid-19 để 

thực hiện công tác phòng chống Covid- 19 tại Sở GTVT. 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động cài đặt phần mềm ‘‘Sổ sức khỏe điện tử’’  Quản 

lý chặt chẽ, khai báo ý tế người ra vào cơ quan…Đề nghị khen thưởng 01 tập thể 

01 cá nhân trong công tác PC dịch COVID-19. 

2. Công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và xây dựng KCHTGT 

Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu tỉnh có ý kiến về 05 quy 

hoạch ngành quốc gia (quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch hạ tầng đường 

thủy nội địa, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch cảng hàng không và sân 

bay, quy hoạch cảng biển), đến nay đã có 4 quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, còn lại Quy hoạch cảng hàng không và sân bay đang trình; 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 ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Và hiện nay đang xúc tiến trình Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam 

thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối vào các tuyến Quốc lộ.  

Hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt 06 kế hoạch, đề án, phương án 

trên lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Triển khai việc nghiên 

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

cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

Đề xuất chủ trương đầu tư và tham gia ý kiến lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư đối với các dự án công trình giao thông trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025 như: đường Hàm Nghi kéo dài, đường Quang Trung đoạn từ 

đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và mở rộng đơn nguyên cầu Hộ Độ, 

đường ĐT.553 đoạn Lộc Yên- đường Hồ Chí Minh và các dự án công trình giao 

thông cấp huyện chủ đầu tư. 

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương ưu 

tiên sớm đầu tư dự án đường bộ cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm 

Nghi - Vũng Áng (hiện nay Chính phủ đã trình Quốc hội phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi); phối hợp với các Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông 

vận tải tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp QL8C đoạn Thiên 

Cầm - QL1 và đoạn QL8 - đường HCM. 

Phối hợp kiểm tra, báo cáo công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình 

triển khai thi công đối với các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

như: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, dự án nâng cấp mở rộng 

Quốc lộ 8, đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn Kỳ Xuân – 

Kỳ Ninh), dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ 

Xuân, huyện Kỳ Anh. 
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Phối hợp, ý kiến lĩnh vực giao thông vận tải đối với hơn 100 hồ sơ đề xuất 

đầu tư dự án có liên quan hành lang an toàn giao thông, đấu nối giao thông hai 

bên quốc lộ, đường tỉnh; ý kiến đối với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 

huyện. 

Đánh giá chung: Công tác tham mưu về quy hoạch, kế hoạch, đề xuất chủ 

trương đầu tư đã được Sở quan tâm thực hiện; tuy nhiên thực hiện theo luật quy 

hoạch và năm 2021 là năm chuyển giao của các thời kỳ quy hoạch, trong khi quy 

hoạch tỉnh chưa được phê duyệt nên một số quy hoạch liên quan đến giao thông 

vận tải chưa được phê duyệt kịp thời, dẫn đến khó khăn trong quản lý nhà nước. 

Do nguồn lực hạn chế nên một số đề xuất đầu tư lĩnh vực giao thông vận tải nhằm 

từng bước đáp ứng tiêu chí giao thông theo Tỉnh NTM và đảm bảo ATGT, mở 

rộng không gian đô thị như: dự án nâng cấp mở rộng ĐT.550 đoạn Thạch Hải- 

cầu Thạch Đồng, dự án đường gom hai bên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh… 

3. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. 

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, 

đường thủy nội địa địa phương năm 2021 tại quyết định 2872/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021; Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến 

Quốc lộ, đường sông TW ủy thác, các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa 

phương bảo đảm thông suốt, êm thuận; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông 

trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quan lý; 

Hoàn thành các công trình sửa chữa định kỳ trên các tuyến đường quốc lộ ủy thác 

đều đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra (Hoàn thành 03 công trình 

sửa chữa định kỳ chuyển tiếp từ năm 2020 và 07 công trình sửa chữa định kỳ năm 

2021 đưa vào khai thác sử dụng) góp phần đảm bảo ATGT, phát triển kinh tế xã 

hội. Xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2022 và đã được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN 

cho phép đầu tư với kinh phí 112,05 tỷ đồng. 

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về quản 

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

tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 

23/11/2021 về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên 

địa bàn tỉnh. Tham mưu mô hình quản lý, bảo trì đường tỉnh, đường thủy nội địa 

địa phương tại các Văn bản số 3925/SGTVT-QLHT ngày 01/11/2021, số 

4202/SGTVT-QLHT ngày 24/11/2021. 

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 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. 

Phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương quản lý đường sắt, đường 

bộ Trung ương qua địa bàn tăng cường công tác quản lý hành lang, bảo trì, sửa 

chữa hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe, khắc phục bão lụt, các điểm đen, điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông trên các quốc lộ, đường sắt do Trung ương quản lý trên địa bàn. 

Phối hợp với địa phương tuyên truyền bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ nhiều vị trí đấu nối trái phép. Định kỳ hàng 
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tháng, Sở GTVT tổng hợp và đề nghị chính quyền các địa phương xử lý tổng 

cộng 29 trường hợp vi phạm (tính đến 30/11/2021). 

Đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2022 tại 

Văn bản số 3861/SGTVT-QLHT ngày 27/10/2021 và trình cấp có thẩm quyền 

phê phê duyệt, bố trí kinh phí để thực hiện. Riêng đối với công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, để đảm bảo tính thường xuyên, liên 

tục, Sở GTVT đã lập Kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trình Sở Tài 

chính thẩm định, UBND tỉnh xem xét ban hành tại Tờ trình số 4314/TTr-SGTVT 

ngày 03/12/2021. 

Đánh giá chung: Sở GTVT đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ về 

quản lý kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên về quản lý đường tỉnh vừa giao Sở GTVT 

quản lý vừa giao Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh trực tiếp thực hiện 

quản lý bảo trì, do đó việc khắc phục điểm đen, bảo trì thường xuyên, sửa chữa hệ 

thống ATGT và việc khắc phục bão lụt, phòng chống thiên tai có khi chưa được 

thực hiện kịp thời; hiện nay Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định liên 

quan chức năng nhiệm vụ để phù hợp thực tiễn và đúng theo quy định pháp luật.  

4. Công tác quản lý chất lượng công trình, ứng dụng KHCN và TVGS  

Năm 2021 đã tiếp nhận và giải quyết 169 hồ sơ trình thẩm định các loại, tất 

cả 100% hồ sơ đều đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về thời gian (trong đó 

có 153 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3). Trong đó, đã thực hiện thẩm định 63 công 

trình giao thông xây dựng mới, với tổng kinh phí thẩm định 1.686 tỷ đồng; quá 

trình thẩm định hồ sơ thiết kế luôn nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế hiện trường, 

tình trạng khai thác, khả năng chịu lực của các công trình hiện hữu để lựa chọn 

phương án tối ưu nhất đảm bảo kinh tế - kỹ thuật; quan tâm, soát xét kỹ hồ sơ dự 

toán đảm bảo kinh tế nhất. Kết quả đã cắt giảm, tiết kiệm kinh phí so với giá trị 

các chủ đầu tư trình là 62,8 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ cắt giảm 3,8%/01 công 

trình). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông xây dựng trên địa bàn 

tỉnh; trong năm, đã tiến hành kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công 46 công trình 

do các sở, ngành, UBND các huyện, xã làm chủ đầu tư; qua kiểm tra đã phát hiện 

một số tồn tại, sai sót trong quá trình thi công, phòng đã kịp thời tham mưu lãnh 

đạo Sở có các văn bản nhắc nhở chủ đầu tư chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao 

trách nhiệm quản lý.  

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công 

nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải năm 2021; trong 

đó năm 2021 đã trình Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh công nhận 01 sáng 

kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính và trình Hội đồng đánh giá cấp sở công 

nhận 12 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. 

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông thực hiện giám sát 16 công trình, Tư 

vấn quản lý dự án 01 công trình; ký mới 08 hợp đồng tư vấn giám sát, 01 hợp 

đồng tư vấn quản lý dự án, 05 hợp đồng thẩm tra. Tổng giá trị các hợp đồng mới 

ký trong năm 2021 là 4,55 tỷ đồng; doanh thu đến tháng 11/2021 đạt 4,88 tỷ 

đồng, dự kiến đến hết năm 2021 đạt 6,0 tỷ đồng. 
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Đánh giá chung: Sở GTVT đã tăng cường công tác quản lý chất lượng 

công trình giao thông theo thẩm quyền, tiếp nhận và xử lý thủ tục thẩm định đảm 

bảo thời gian, chất lượng. Tuy nhiên chất lượng hồ sơ một số dự án do các chủ đầu 

tư trình thẩm định lần đầu còn nhiều bất cập về giải pháp thiết kế, chưa thực hiện đầy 

đủ trình tự, thủ tục pháp lý và làm việc với các cơ quan, đơn vị có công trình liên 

quan nên phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung trong quá trình thẩm định, mặt 

khác, do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên trong quá trình thẩm định gặp 

khó khăn trong trao đổi thông tin, làm việc, kiểm tra thực tế hiện trường với các đơn 

vị liên quan dẫn đến khó khăn cho công tác thẩm định thời gian qua.   

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

Đôn đốc việc thực hiện, hoàn thành các nội dung còn lại của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP theo lộ trình đã xây dựng1; Hoàn thành việc chỉ đạo các Ban 

quản lý bến xe khách lắp đặt phần mềm quản lý bến xe khách đối với bến dưới 

loại 4. 

Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; 

đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân; cấp 57 Giấy 

chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, cấp 04 Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện thủy nội địa thủy nội địa. 

Tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải 

phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong 

giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; quản lý công tác kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông 

đường bộ, đường thủy nội địa; cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết 

kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân 

tại địa phương; cấp 79 Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.  

Quản lý và tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, 

chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển 

phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong 

giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ 

sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu 

hồi giấy phép2. 

Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố 

định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt, xe taxi theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế3.  

                   
1 Đôn đốc các doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát trên xe khách 9 chỗ trở lên (kể cả lái xe), xe Côngteno và xe 

đầu kéo; đến hết tháng 10/2021 đã có 22/96 đơn vị với 547/1.524 phương tiện lắp đặt camera, đạt 36%. Liên tục rà 

soát dữ liệu giám sát hành trình cung cấp cho các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm; qua kiểm tra, theo dõi phát 

hiện 67 phương tiện Xe Hợp đồng do các Sở GTVT hoạt động sai quy định trên địa bàn tỉnh; phối hợp Thanh tra 

xử lý  vi phạm chạy không đúng hành trình, lộ trình trong thời gian có dịch bệnh covi-19 
2 Cấp Giấy phép xe tập lái: 527 giấy phép; cấp mới, cấp đổi 33.682 GPLX (trong đó: cấp mới 22.867; cấp đổi, cấp 

lại: 10.815).  
3 Cấp GPKD vận tải cho 65  đơn vị vận tải hành khách và 398 đơn vị vận tải hàng hóa với tổng  661 phù hiệu (179 

phù hiệu cho xe vận tải hành khách và 482 phù hiệu hàng hóa, tăng 12,26 % so với năm 2020). Cấp phép vận tải 

liên vận Việt - Lào cả năm là 1086 (tăng 25,42% so với năm 2020).  Đã cấp 1.526 thẻ nhận diện phương tiện có mã 

QR cho các đơn vị vận tải hàng hóa. 
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Ban hành trên 150 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

chuyển tải tất cả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 

tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia và của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xuống tận cơ sở.  Thực hiện mục tiêu kép của 

Chính phủ, nhằm đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, Phòng  đã chủ động 

điều hành hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, hạn chế dịch bệnh lây lan qua hoạt động vận 

tải.  Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đã ký hợp đồng với các đơn vị vận tải 

(Công ty CPVT Thọ Lam, Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh, Công ty CPVT Đường 

sắt Sài Gòn, Hãng hàng không BamBoo Airways), với các đơn vị đào tạo lái xe 

trên địa bàn (Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 

Tĩnh), chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thực hiện vận chuyển công dân từ địa điểm 

tập kết đến khu cách ly, về nơi cư trú;  năm 2021, vận chuyển gần 6 ngàn người 

dân bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng các 

phương tiện tàu hỏa, ô tô, máy bay; kinh phí thực hiện trên 9,0 tỷ đồng. 

Đánh giá chung: công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện, người 

lái trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được Sở GTVT triển khai thực hiện 

trong thời gian qua rất tốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển theo chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo tỉnh, UBND tỉnh; hướng dẫn, ứng phó linh hoạt theo tình hình. Tuy nhiên, do 

ảnh hưởng của dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác hoạt động, kinh doanh của 

các tổ chức cá nhân liên quan vận tải, đào tạo, sát hạch nên một số quy định như 

đăng ký phù hiêu, thiết bị giám sát hành trình một số địa phương, đơn vị chưa 

được thực hiện theo đúng quy định. 

6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, thanh tra giao thông. 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về ATGT và các văn bản pháp luật về 

GTVT4. Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương kiểm tra, đánh giá công 

tác tổ chức giao thông, hành lang ATGT trên các tuyến sông và bến đò đường 

thủy nội địa. Kiểm tra, đôn đốc 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-SGTVT của UBND tỉnh. Tham 

gia giải tỏa hành lang ATGT đường sắt 02 cuộc tại huyện Hương Khê. Lập và 

hoàn thiện, chuyển giao 23 bộ hồ sơ các đối tượng vi phạm, lấn chiếm hành lang 

ATGT đường bộ đến các địa phương để tổ chức giải tỏa, cưởng chế5. 

                   
4 Tổ chức ký cam kết đối với 165 lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn toàn tỉnh trong công 

tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ, Tết năm 2021 và công tác phòng chống dịch covid-19; ký cam kết trực tiếp 

đối với 135 lái xe vận tải hàng hóa trên hiện trường về việc không chở quá tải, quá khổ; ký cam kết về việc bốc xếp 

hàng hóa lên xe đối với 45 chủ mỏ, kho hàng, bến, bãi trên địa bàn. Tuyên truyền, phát tờ rơi về Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ, đường sắt và phát 2.500 khẩu trang miễn phí cho các nhà  xe, lái xe, phụ xe và bến xe trước dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021. Đăng, phát 6 tin, bài, phim phóng sự về an toàn giao thông và hướng dẫn các văn bản pháp luật 

về giao thông vận tải. 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 
5 Trong năm 2021, xảy ra 23 vụ vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường bộ do Sở GTVT quản lý, Thanh 

tra Sở đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp, xử phạt số tiền 123.000.000đ. 
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Kiểm tra hệ thống bến đò và đề nghị chính quyền địa phương tăng cường 

công tác bảo đảm ATGT đường thủy nội địa trước, trong và sau dịp lễ Tết năm 

2021 và trong mùa mưa bão năm 20201. Trong năm thực hiện 09 cuộc  thanh tra, 

kiểm tra về điều kiện hoạt động của cảng, bến và đò ngang. 

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý xe vi phạm quá tải cầu đường, 

quá tải thiết kế, xe vi phạm môi trường, xe không có kiểm định, đăng ký, GPLX 

..., thực hiện nhiệm vụ cân kiểm tra tải trọng xe trên một số tuyến đường trọng 

điểm. Tiếp tục duy trì Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thực hiện kiểm tra trên 

các tuyến quản lý có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực đầu nguồn hàng. 

Kiểm tra các điều kiện cho công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 

tại các bến xe khách trên địa bàn. Kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô; cương quyết xử lý và không cho xuất bến đối với các phương 

tiện không đủ điều kiện, bán vé cao hơn giá niêm yết, chở quá số người quy định, 

… Kiểm tra đột xuất việc dạy thực hành lái xe trong hình tại các sân tập lái của 

các cơ sở đào tạo lái xe ô tô và việc dạy thực hành lái xe trên đường trên một số 

cung đường tập lái.  

Trong năm đã lập 679 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với số tiền 2,64 

tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX, giấy kiểm định có thời hạn 68 trường hợp. 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bến xe, trên các 

phương tiện vận tải, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. 

Bố trí lực lượng tham gia tại các Chốt liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid - 

19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay đã kiểm tra 116.398 phương tiện với tổng 

118.137 người về Hà Tĩnh. 

Tình hình tai nạn giao thông: Trong 11 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 

15/12/2020 đến ngày 14/11/2021), xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 

người, bị thương 43 người; so với cùng kỳ năm 2020: giảm 8 vụ (-7,5%), giảm 9 

người chết (-9,8%), giảm 3 người bị thương (-7%).  

Đánh giá chung: Trong thời gian qua do phải bố trí lực lượng thanh tra giao 

thông tập trung tại các chốt kiểm soát dịch, với lực lượng còn lại đã cố gắng tăng 

cường kiểm soát tải trọng xe, xử lý vi phạm; tuy nhiên do hạn chế về lực lượng và 

thiết bị nên nhiều thời điểm còn xẩy ra tình trạng xe chở quá tải. Tình hình tai nạn 

giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. 

7. Công tác phát triển Giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng đường 

GTNT, xây dựng nông thôn mới: 

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông huyện NTM tại các huyện phấn đấu 

đạt chuẩn NTM năm 2021 (Hương Sơn, Lộc Hà); đánh giá, thẩm định tiêu chí 

giao thông tại các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Lộc Hà; đánh giá, 

thẩm định lại đối với các xã sau sáp nhập của huyện Hương Sơn; đánh giá, thẩm 

định các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 1, đợt 2 năm 2021; 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 
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thông; tham gia góp ý xây dựng Đề án huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp tham mưu xây 

dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh 

đạt chuẩn NTM lĩnh vực GTVT giai đoạn 2022-2025. 

Kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng đường giao thông thực hiện theo cơ 

chế hỗ trợ xi măng, nâng cấp, phục hồi mặt đường theo cơ chế hỗ trợ kinh phí của 

tỉnh; 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, tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính điều chỉnh kế hoạch làm 

đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp mặt đường năm 2021; kết 

quả đến ngày 02/12/2021, toàn tỉnh làm được 507,7/567,7 km đường giao thông 

(đạt 89,4% kế hoạch); 154,5/188,6 km rãnh thoát nước (đạt 82% kế hoạch); phục 

hồi mặt đường 126,2/150 km (đạt 84,1%) với tổng số ngày công huy động gần 

846 nghìn ngày, tổng kinh phí khoảng 1.302 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 

bằng tiền và ngày công trên 274 tỷ đồng. Một số địa phương có khối lượng thực 

hiện XD GTNT đạt khá là Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê. 

Tính đến nay toàn tỉnh có 171/182 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 

16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến năm 

2021 có thêm có 5 xã phấn đấu đạt tiêu chí số 2 đối với tiêu chí xã đạt chuẩn 

NTM, 17 xã đạt tiêu chí số 2 trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong 

năm có thêm huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên được công nhận đạt chuẩn huyện 

NTM, nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM 

lên 08 đơn vị và hiện nay huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét 

duyệt công nhận đạt chuẩn huyện NTM. 

Đánh giá chung: Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số thời 

điểm thời tiết gây khó khăn cho công tác phát triển GTNT, việc bố trí xi măng 

chưa được kịp thời do thực hiện theo quy định về đấu thầu; tuy nhiên với sự cố 

gắng của các cấp các ngành, sự đồng lòng của nhân dân nên kết quả làm đường 

GTNT đạt tiến độ đề ra, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông, đạt chuẩn NTM 

cấp xã, cấp huyện. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP 

KHẮC PHỤC 

1. Một số tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với Sở GTVT (theo Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 08/11/2021 của 

UBND tỉnh); Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong 

quá trình triển khai dự án Siêu thị đá Granite Đức Thủy (Kết luận số 380/KL-

UBND ngày 14/10/2021); Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định 

của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở 

GTVT (Kết luận Thanh tra số 27/KL-TT ngày 27/9/2021) cụ thể như sau: 

- Tình trạng vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm lề đường, thả rông trâu bò 

trên các tuyến đường bộ, đường sắt, xe quá hạn đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động, 

xe khách hoạt động chui gây mất an toàn giao thông và cạnh tranh không lành 

mạnh.  
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- Việc quản lý đấu nối đường nhánh vào đường quốc lộ, đường tỉnh vẫn 

còn những khó khăn, bất cập.  

- Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình đưa vào khai thác sử dụng tại 

một số dự án vẫn còn thiếu kịp thời.  

- Chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy 

định trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn bảo trì đường quốc lộ do Bộ 

Giao thông vận tải, Tổng cục ĐBVN ủy thác quản lý.  

- Trong thực hiện nhiệm vụ liên quan xây dựng đường gom dự án Siêu thị 

đá Granite Đức Thủy, Sở chưa báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh nội dung phân 

kỳ xây dựng đường gom của doanh nghiệp; dẫn đến tiến hành nghiệm thu khai 

thác tạm công trình đường gom.  

- Một số tồn tại khác như: 

+ Công tác quyết toán tài chính hằng năm còn chậm, việc thực hiện khắc 

phục các tồn tại khuyết điểm theo các Biên bản xét duyệt quyết toán hằng năm 

của Sở Tài chính thực hiện chưa kịp thời, một số hồ sơ thanh toán chưa đảm bảo 

về thủ tục và nội dung thanh toán; 

+ Tham mưu Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh, quy định tiền phí sát 

hạch lái xe, cấp lại giấy phép lái xe là Lệ phí trái với Danh mục Phí, lệ phí theo 

Thông tư 188/2016/TT-BTC; 

+ Chưa chủ động phối hợp tốt với cơ quan thuế để thu hồi thuế giá trị gia 

tăng vãng lai đối với các đơn vị ngoại tỉnh được quy định tại Quyết định số 

85/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định một 

số nội dung về nộp thuế và trách nhiệm quản lý thu thuế GTGT đối với hoạt động 

xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

+ Sở đang dùng bộ máy hành chính của cơ quan để kiêm nhiệm, trực tiếp 

quản lý, tổ chức thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn bảo trì đường bộ, đường 

sông cho các công việc bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột 

xuất, khắc phục bão lụt.  

- Tỷ lệ cấp phù hiệu và giấy phép xe ô tô vận tải hàng hóa còn thấp, chưa đạt 

yêu cầu theo kế hoạch đề ra.  

- Công tác tham mưu để chỉ đạo các doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát 

trên xe khách 9 chỗ trở lên (kể cả lái xe), xe Côngtenno và xe đầu kéo còn chậm, 

chưa đạt như kế hoạch. 

2. Nguyên nhân tồn tại, giải pháp khắc phục: 

- Về tình trạng thả rông trâu bò, vi phạm hành lang, xe chở quá tải: Nguyên 

nhân về phía Sở tuy đã thường xuyên phối hợp Công an tỉnh, các địa phương 

tuyên truyền nhắc nhở, nhưng ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn 

hạn chế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền cấp xã và thôn xóm 

chưa quyết liệt và thiếu thường xuyên. Thời gian tới Sở tiếp tục tham mưu, phối 

hợp, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục đối với các vi phạm này. 
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- Về bất cập trong đấu nối giao thông: Nguyên nhân do thực tế hai bên một 

số tuyến đường dân cư tập trung, đất đai do lịch sử để lại, trong khi quỹ đất và 

kinh phí xây dựng đường gom hạn hẹp, hầu như chưa có nguồn lực xây dựng 

đường gom theo quy hoạch, trong khi đó quy định về khoảng cách đấu nối theo 

khoảng cách nhất định, dẫn đến tình trạng vi phạm đấu nối nhưng chưa có giải 

pháp xử lý hữu hiệu. Giải pháp trong thời gian tới, bên cạnh việc tham mưu Bộ 

GTVT thỏa thuận bổ sung quy hoạch đấu nối đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 

xã hội, song song với đó tham mưu các cấp các ngành thực hiện nghiêm trong 

việc lập quy hoạch hai bên quốc lộ, đường tỉnh, nhất là các khu mới, quan tâm 

xây dựng đường gom hai bên theo quy định. 

- Về nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Nguyên nhân do trước đây 

quy trình, thủ tục hành chính chưa được ban hành, một số công trình quá trình 

khắc phục các tồn tại về hồ sơ và ở hiện trường của một số Chủ đầu tư còn chậm 

nên có dự án khi thực hiện kiểm tra nghiệm thu còn thiếu kịp thời. Hiện nay thủ 

tục hành chính về công tác nghiệm thu đã được Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh 

ban hành và áp dụng thực hiện từ tháng 11/2021, quá trình thực hiện sẽ tuân thủ 

thời gian theo quy định thủ tục hành chính. 

- Về báo cáo UBND tỉnh nhiệm vụ bảo trì quốc lộ ủy thác do Bộ GTVT ủy 

thác: Định kỳ hàng tháng, quý, năm Sở có báo cáo trong báo cáo tổng hợp ngành, 

tuy nhiên một số thời điểm Sở hiểu theo nhiệm vụ giao ủy thác thực tiếp của Bộ 

GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nên một số thời điểm chưa báo cáo kịp 

thời. Giám đốc Sở đã báo cáo xin rút kinh nghiệm, và thực hiện việc báo cáo, 

tham mưu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.  

- Về liên quan xây dựng đường gom đường gom dự án Siêu thị đá Granite 

Đức Thủy: Nguyên nhân trong quá trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện do các 

quy định về pháp luật chưa rõ ràng, hoàn thiện cũng như việc triển khai còn có 

những khó khăn nên đã có một số tồn tại, hạn chế; nhất là đây là doanh nghiệp đi 

đầu trong việc tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng đường gom. Tuy nhiên các tồn tại 

hạn chế không lớn, không gây ra và để lại các hậu quả và Sở đã kịp thời chỉ đạo 

các phòng ban khắc phục tồn tại, hạn chế nên đến nay cơ bản đã hoàn thành. 

- Về sử dụng bộ máy chuyên môn Sở quản lý dự án bảo trì quốc lộ ủy thác: 

hiện nay Sở Nội vụ đã có báo cáo, tham mưu theo hướng Sở tiếp tục sử dụng bộ 

máy chuyên môn quản lý dự án dưới 15 tỷ; bên cạnh đó tham mưu chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn giữa Sở GTVT, Ban QLDA CTGT tỉnh trong quản lý, bảo 

trì đường tỉnh phù hợp thực tế và đảm bảo quy định. 

- Về một số nội dung kết luận liên quan tài chính: là các nội dung tồn tại 

không lớn, không gây hậu quả; Sở GTVT đã kịp thời khắc phục. 

- Về tỷ lệ cấp phù hiệu và giấy phép xe ô tô vận tải hàng hóa còn thấp, chỉ 

đạo các doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát trên xe khách 9 chỗ trở lên:  

Nguyên nhân, chưa có chế tài xử phạt đối với các chủ phương tiện không thực 

hiện đúng quy định, do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, các doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn, bên cạch đó Chính phủ cho phép lùi thời gian xử lý đến 

01/01/2022 nên các đơn vị chưa quyết tâm đầu tư, chưa có chế tài xử lý. 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Công tác cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy quản lý: 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC;  chỉ đạo tham mưu ban hành các 

văn bản QPPL do UBND tỉnh giao; rà soát hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy chế 

quy trình, quản lý nội bộ; 100% TTHC được niêm yết công khai tại Cổng TTĐT 

và Trung tâm HCC tỉnh. Tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo tối 

thiểu 35-40%  TTHC thuộc lĩnh vực cấp phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, 

thẩm định, cấp phép thi công; 80-100% thủ tục hành chính được triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Từng bước thực hiện kế hoạch phát triển bền vững, chương trình ứng dụng, 

thích ứng cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành GTVT theo hướng cụ thể, thiết 

thực và khả thi. Thực hiện chuyển đổ số đáp ứng theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

Giữ vững và nâng cao chất lượng công sở đạt chuẩn văn hóa; xây dựng cơ 

quan đạt chuẩn an toàn về ANTT; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và xây dựng KCHTGT 

Tham mưu để thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng  

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Thực hiện nhiệm 

vụ chủ đầu tư dự án nâng cấp QL8C đoạn Thiên Cầm - QL1 và đoạn QL8 - đường 

HCM (đang đề xuất Bộ GTVT giao Sở GTVT làm chủ đầu tư).  

Tiếp tục hoàn thiện và tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch đấu nối các 

tuyến quốc lộ (sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ GTVT); Tham mưu tỉnh các 

nội dung liên quan đến thực hiện quy hoạch ngành quốc gia và các nội dung quy 

hoạch giao thông vận tải sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 5 quy hoạch 

ngành quốc gia và Quy hoạch tỉnh.  

Hướng dẫn, chỉ đạo liên quan quy hoạch giao thông đối với các huyện chưa 

lập quy hoạch vùng huyện: Hương Khê, Kỳ Anh. 

Tham mưu xúc tiến sớm đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam nhánh 

phía Đông đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi, Hàm Nghi- Vũng Áng và Vũng Áng- Bùng. 

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh kịp thời hoàn thành đảm bảo chất 

lượng, tiến độ trong năm 2022, bao gồm Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển 

đoạn còn lại; Dự án đường tỉnh ĐT.553 đoạn Km49+900 (đường Hồ Chí Minh) - 

Km74+680 (Bản Giàng), dự án sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh…  

3. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường 

thủy nội địa; kiểm tra và hướng dẫn chính quyền các địa phương sử dụng nguồn 

vốn hợp lý, hiệu quả phấn đấu hạn chế sự xuống cấp, hư hỏng công trình, không 

để tình trạng ổ gà kéo dài; tập trung sửa chữa các hư hỏng đột xuất trên các tuyến 

đường để đảm bảo ATGT, đặc biệt đối với giai đoạn trước và sau tết, ưu tiên xử 

lý các điểm “đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông. 
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Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang đường bộ, đường thủy, trong đó 

tập trung phát hiện, rà soát, phân loại, tổ chức giải tỏa và vận động tự giải tỏa các 

trường hợp vi phạm HLATGT trên các tuyến đường được giao quản lý. 

4. Công tác quản lý chất lượng, ứng dụng KHCN và TVGS  

Chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình giao 

thông trên địa bàn theo phân cấp. Đặc biệt quan tâm công tác quản lý chất lượng 

để có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Tiếp tục đổi mới cách 

thức hướng dẫn về quản lý chất lượng trong xây dựng đường GTNT cho các cấp 

huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt và kịp thời công tác thẩm định các hồ sơ 

thiết kế theo quy định của Nhà nước, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai 

đúng tiến độ.  

Tăng cường công tác nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học 

kỹ thuật, phát huy tốt phong trào sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật trong 

lĩnh vực GTVT. 

Trong công tác tư vấn giám sát, tiếp tục phối hợp với các Chủ đầu tư, các 

Ban QLDA và các Nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các công 

trình, sớm nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; Tăng cường công tác tìm 

kiếm việc làm, đặc biệt công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra và thí nghiệm, kiểm 

định chất lượng công trình để đáp ứng nhu cầu việc làm. 

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

Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, các cơ 

sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; đồng thời, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.  

Phối hợp các lực lượng chức năng rà soát có chế tài xử lý các doanh nghiệp 

không lắp đặt camera giám sát trên xe khách 9 chỗ trở lên (kể cả lái xe), xe 

Côngteno và xe đầu kéo. 

Tiếp tục đôn đốc đào tạo, bồi dưỡng Người trực tiếp điều hành vận tải đáp 

ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật GTĐB. 

Xúc tiến việc đầu tư các điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định trên địa 

bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 (174 

điểm) và bổ sung tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 (46 điểm). 

Liên tục cập nhật số liệu phương tiện giao thông đường bộ, cập nhật hàng 

ngày dữ liệu cấp mới, cấp lại GPLX ô tô để phục vụ cho việc nhắn tin GPLX hết 

hạn. Thường xuyên thống kê, tổng hợp số liệu vận tải khách các đơn vị vận tải, 

theo giỏi giám sát camera hành trình phát hiện xử lý các đơn vị vi phạm. 

Chỉ đạo trang bị cabin mô phỏng tình huống giao thông, thiết bị giám sát 

thời gian và quảng đường học lái xe trên đường. 

Thực hiện tốt việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng 

ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân;  tổ chức thực 

hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, 

phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường 
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bộ, đường thủy nội địa; quản lý công tác kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; 

cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông 

đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân tại địa phương. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức việc đào tạo, sát hạch, 

cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học 

tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành 

phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận 

giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép; thực hiện các biện pháp 

kiểm tra, giám sát để không ngừng nâng cáo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp 

GPLX CG đường bộ. 

6. Công tác ATGT và thanh tra giao thông  

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật về an toàn giao thông có hiệu quả hơn nữa. Tiếp tục duy trì 

các Trạm KTTTX lưu động và các Tổ kiểm tra tải trọng xe. Thực hiện tốt công 

tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô; Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị 

của Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông, bảo vệ hành lang ATGT. Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự 

hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND 

tỉnh; hành lang ATGT đường sắt theo Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận tải hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh trong công tác đăng ký kinh doanh vận tải và phù hiệu chạy 

xe theo quy định. 

 Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các lĩnh vực 

liên quan trong các dịp cao điểm Lễ, Tết năm 2022. 

Phấn đấu giảm thiểu tại nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người 

chết, số người bị thương) trên 5% so với năm 2021. 

7.  Công tác phát triển GTNT và xây dựng nông thôn mới 

Trên cơ sở Nghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây 

dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025, 

tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở và UBND tỉnh phát động phong trào toàn dân làm 

GTNT 2022, theo đó kế hoạch nâng cấp làm mới khoảng 200 km đường GTNT, 

phục hồi mặt đường BTXM 150km, rãnh thoát nước 60km;  
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Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tiêu chí giao thông đối với các xã, 

huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, chuẩn NTM nâng cao năm 2022, dự kiến năm 

2022 có  thêm 03 xã đạt tiêu chí giao thông theo tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, 25 xã 

đạt tiêu chí giao thông theo tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Tiếp tục phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tham 

mưu 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. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhệm vụ kế 

hoạch năm 2022, Sở GTVT kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

     

Nơi nhận:             
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng ban chuyên môn Sở; 

- Lưu: VT, KH1. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lương Phan Kỳ 
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