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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /KH-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Tĩnh, ngày    tháng 3  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

trong ngành giao thông vận tải năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải;  

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-SGTVT ngày 20/3/2019 của Sở Giao thông 

vận tải về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đề tài, sáng 

kiến cấp cơ sở Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. 

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa học - 

công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành GTVT năm 2022 với các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, động lực, giải pháp để phát 

triển kinh tế - xã hội của KHCN. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, hiệu 

quả lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của Lãnh đạo về phát triển KHCN. 

- Triển khai nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý điều 

hành, trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải với mục tiêu để ngành 

GTVT Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các công nghệ, vật liệu mới, từng bước 

làm chủ các công nghệ tiên tiến nhằm tăng khả năng và hiệu quả ứng dụng vật 

liệu mới, kết cấu mới trong xây dựng, quản lý, khai thác bảo trì công trình giao 

thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý mạng lưới vận tải  

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban đơn vị phải chủ động tìm 

hiểu, nghiên cứu các giải pháp công nghệ, vật liệu mới trên từng lĩnh vực được 

giao; đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình công tác để áp dụng trong 

lĩnh vực quản lý của ngành, nâng cao năng suất lao động. Phải xác định đầu tư cho 

khoa học công nghệ là đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi về công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN, 

sáng kiến kinh nghiệm của các phòng ban, đơn vị trong toàn cơ quan Sở.  
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II. NỘI DUNG 

- Phát động phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật trong toàn cơ quan Sở; đôn đốc theo dõi tiến độ thực hiện đề tài, 

sáng kiến của các phòng, ban, đơn vị để kịp thời nộp về Hội đồng KHCN Sở (đơn 

vị thường trực là Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông) trước ngày 

30/10/2022 để bình xét; đưa kết quả nghiên cứu, ứng dụng, sáng kiến làm một 

trong những tiêu chí đánh giá xếp loại CB, CCVC cuối năm. 

- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng giữa các tổ 

chức KHCN, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hội, hiệp hội,… 

nhằm lựa chọn một số công nghệ, vật liệu mới thân thiện môi trường để triển khai 

ứng dụng trong xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ nói chung và CNTT nói riêng trong thực 

thi nhiệm vụ, công vụ; chú trọng, ứng dụng khai thác kết quả nghiên cứu của các 

nước phát triển để áp dụng vào công việc chuyên môn đối với một số lĩnh vực, đặc 

biệt là ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực quản lý giao thông và quản lý đào 

tạo, sát hạch, cấp GPLX. 

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KHCN 

đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong tình hình mới. 

- Đầu tư kinh phí cho việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, các đề 

tài, sáng kiến đã được công nhận vào thực tế.   

(Kế hoạch cụ thể theo phụ lục đính kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này và nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục đính kèm các 

phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao thông để tổng hợp báo cáo. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

nếu phòng, ban, đơn vị nào có điều chỉnh, bổ sung nội dung đề tài, sáng kiến thì 

liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông để điều chỉnh 

kịp thời. 

2. Các Phó giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực có trách nhiệm đôn đốc, theo 

dõi, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

 Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải năm 2022; yêu cầu các phòng, ban, 

đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị (thực hiện); 

- Lưu VT, QLCL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Lê Anh Sơn 
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PHỤ LỤC 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải năm 2022 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-GTVT ngày      /3/2022 của Sở GTVT Hà Tĩnh) 

TT Nội dung đề tài, sáng kiến 

Thời gian  

bắt đầu 

(Tháng) 

Thời gian  

kết thúc 

(Tháng) 

Đơn vị chủ trì  

thực hiện 
Ghi chú 

I Đề tài     

1 

Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư tuyến 

đường phục vụ phát triển KT-XH dải đất ven 

biển Hà Tĩnh 

03 10 

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông 

 

2 

Nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển 

vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

03 10 
Phòng Kế hoạch tài 

chính 
 

3 
Đánh giá hiệu quả công tác tạo nhám mặt đường 

BTXM trên địa bàn Hà Tĩnh 
03 10 

Trung tâm Tư vấn 

KTGT Hà Tĩnh 
 

4 

Nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất giải pháp giảm 

thiểu vết nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường 

bê tông nhựa hổn hợp 

03 10 
Trung tâm Tư vấn 

KTGT Hà Tĩnh 
 

5 

Vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào 

việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở Đảng bộ Sở 

GTVT Hà Tĩnh hiện nay 

03 10 
Trung tâm Tư vấn 

KTGT Hà Tĩnh 
 

II Sáng kiến     

1 
Giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống 

báo cáo của Sở GTVT 
03 10 Văn phòng Sở  

2 
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường bộ 
03 10 

Phòng 

QLKCHT&ATGT 
 

3 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi 03 10 Thanh tra Sở  
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TT Nội dung đề tài, sáng kiến 

Thời gian  

bắt đầu 

(Tháng) 

Thời gian  

kết thúc 

(Tháng) 

Đơn vị chủ trì  

thực hiện 
Ghi chú 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ 

4 

Giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm đối với các chủ mỏ khai thác vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh trong việc bốc xếp 

hàng hoá lên xe ô tô chở đúng trọng tải cho phép 

của cầu đường bộ 

03 10 Thanh tra Sở  

5 

Sử dụng kết quả thu được từ các phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ” làm căn cứ để xác 

định hành vi vi phạm hành chính và xử phạt hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ 

03 10 Thanh tra Sở  

6 

Giải pháp tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe  

đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh covid-19" 

03 10 Phòng QLVTPT&NL  

7 
Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác 

tổng hợp, báo cáo 
03 10 Trung tâm TVKTGT  

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH 
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