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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải 

   

Ngày 25/8/2021 Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải. Tham dự kiểm tra có 

các thành viên Tổ Công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Sở Giao thông vận tải có Giám đốc Sở và đại diện 

lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 và ý kiến của các thành phần tham dự 

làm viêc̣ và ý kiến giải trình của lãnh đạo Sở; đồng chí Phạm Hùng Trường, 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc của Sở 

Giao thông vận tải trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần 

làm việc đầy đủ.  

Trong 08 tháng đầu năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã rất chủ động, kịp 

thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng yêu cầu về nội dung, tiến 

độ; đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành 

và nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 

05/01/2021 về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.  

Trong tổng số 58 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đã hoàn thành 57/58 

nhiệm vụ, còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn thời hạn. Đã chủ động xây dựng 

Chương trình công tác, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND và Kế hoạch số 43/KH-UBND; đến 

nay cơ bản đã hoàn thành 05/07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Sở Giao thông vận tải đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình công 

tác, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt các 

nhiệm vụ như: tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông 

đạt đạt 89,5%; tỷ lệ cứng hóa đạt 66%; xây dựng được 231km đường bê tông giao 

thông nông thôn; đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác hoạt động vận tải trong tình  

hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm 
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cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, đã có 60/66 thủ 

tục hành chính được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh; kết quả đã tiếp nhận 6.462 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn là 4.580 hồ sơ; 

đúng hạn 1.779 hồ sơ, đang giải quyết là 103 hồ sơ, không có hồ sơ nào chậm 

hạn; tỷ lệ cắt giảm thủ tục hành chính đảm bảo theo yêu cầu (34,55%). Công tác 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 

đến thời điểm báo cáo được 124.710 triệu đồng, đạt 57,4% Kế hoạch vốn được 

giao, trong đó Dự án do Sở làm chủ đầu tư 21.573 triệu đồng (đạt 45,2%); Dự án 

do Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư 103.137 

triệu đồng (đạt 61,81%). Một số dự án do Sở làm chủ đầu tư tiến độ đạt khá như: 

Dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Dự án cải tạo, nâng cấp đường lên khu 

du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình và một số Dự 

án LRAMP. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

Còn một số nhiệm vụ triển khai thực hiện chậm, có khả năng không hoàn 

thành chỉ tiêu đề ra như: việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận 

tải theo quy định tại Khoản 2 Điều 13, Khoản 2 Điều 14 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 mới thực hiện được 46/661 xe (đạt 7,0%); 

công tác giải phóng mặt bằng, thi công đối với dự án Cao tốc Bắc Giang- Lạng 

Sơn đoạn Chi Lăng- Hữu Nghị. 

Có nhiệm vụ còn phải lùi thời gian trình như: tham mưu ban hành Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, có việc được lãnh đạo UBDN tỉnh nhắc nhở, 

yêu cầu rút kinh nghiệm (như công tác tuyển dụng viên chức năm 2021); tỷ lệ giải 

ngân vốn đầu tư công còn chưa cao (tỷ lệ giải ngân nguồn do Sở làm chủ đầu tư 

mới đạt 45,2%). 

 Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn có cán bộ vi phạm pháp 

luật bị xử lý theo quy định.  

Việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị 

của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách còn chiếm tỷ lệ cao.  

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn chưa đáp ứng được 

yêu cầu. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021, 

Tổ Công tác đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm thực hiện một số nội dung 

sau:  

a) Tập trung hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 và 

các nội dung tại Kế hoạch số 43/KH-UBND, trong đó cần tập trung chỉ đạo các 
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phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thuộc 

đối tượng phải lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy 

định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.  

b) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về các lĩnh vực do ngành quản lý.  

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, cấp chứng chỉ nghề lái xe và 

hoạt động quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm theo quy định. Xây dựng và tổ 

chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe nghiêm túc theo quy định. 

Chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 

chức năng có kế hoạch huy động, tăng cường tối đa các lực lượng, phương tiện, 

phục vụ công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

có kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh vận tải hành khách gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-

19. 

c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn giai 

đoạn 2021-2025; hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông đối với 10 xã điểm trong 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021. Chuẩn bị các phương án, kịch 

bản và kịp thời thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ 

xảy ra trong năm 2021, đảm bảo các công trình đường bộ luôn thông suốt, an 

toàn. 

d) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giải 

quyết kiến nghị của cử tri. 

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, chú trọng nâng 

cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.  Kiến 

nghị với Bộ Giao thông vận tải để chia sẻ, tích hợp các phần mềm quản lý để 

giảm các khâu trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và 

doanh nghiệp. 

e) Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

công việc chuyên môn để đáp ứng lộ trình chuyển đổi số đối với ngành; tiếp tục 

nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử của Sở. 

g) Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân 

sự, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ; quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công chức, 

viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh là “Siết 

chăṭ kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt 

phá” để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 

4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị 

a) Đối với kiến nghị giao nhiệm vụ trên phần mềm cần bố trí thời gian phù 

hợp; chia sẻ giám sát hình ảnh camera: tiếp thu kiến nghị của Sở, Tổ Công tác sẽ 

kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện. 
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b) Đối với kiến nghị Hướng dẫn chuyên viên theo dõi nhiệm vụ của Sở sử 

dụng phần mềm quản lý theo dõi nhiệm vụ được đồng bộ: Ngày 11/7/2020,  

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND quy định rõ nội dung, 

quy trình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao tại các cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ. Do vậy, đề nghị Sở nghiên cứu 

thực hiện theo đúng quy trình đã quy định. Ngoài ra, đến thời điểm hiện nay Sở 

đã thực hiện theo đúng quy trình, không có văn bản chậm muộn và sai luồng. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị Sở tăng cường phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh để giải quyết. 

c) Đối với các kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn lực để Sở Giao 

thông vận tải triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tổ công tác tiếp thu ý kiến của 

Sở và sẽ kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP, GTVT;  

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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