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Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022,  

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Căn cứ Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND  ngày 28/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 

262/KH-SGTVT ngày 11/02/2022 của Sở Giao thông vận tải về thực hiện công tác 

Thi đua, Khen thưởng năm 2022, Sở Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở GTVT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, có 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước về giao thông vận tải bao gồm: Đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, 

vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng 

dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. Là 

cơ quan chuyên môn thực hiện công tác quản lý giao thông trên địa bàn có địa hình 

phức tạp, rộng, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong thời gian qua Sở 

GTVT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND 

tỉnh trong việc định hướng xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển phù hợp với mục tiêu và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 

- quốc phòng của địa phương. 

Tổng số công chức, viên chức và người lao động toàn ngành là 81 người. Cơ 

cấu tổ chức của Sở hiện nay gồm: Lãnh đạo Sở (01 Phó Giám đốc phụ trách, 02 

Phó Giám đốc); 04 phòng (Văn phòng; Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản lý giao thông; 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thanh tra;) và 02 đơn vị trực thuộc (Ban 

quản lý bảo trì đường bộ và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 11.01S). 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA,  

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 1. Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của cấp trên 

 Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản của cấp trên được tổ chức lồng 

ghép tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất của chính quyền và các cuộc 
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họp chi đảng bộ… nhằm tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi 

đua, khen thưởng. 

 2. Các văn bản về công tác thi đua khen thưởng đã ban hành 

 - Đảng ủy, Ban lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở và bộ phận phụ trách thi đua khen thưởng chủ động tham mưu xây dựng kế 

hoạch, các chương trình, giải pháp cụ thể gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của Sở. 

 - Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 262/KH-

SGTVT ngày 11/02/2022 của Sở Giao thông vận tải về thực hiện công tác Thi đua, 

Khen thưởng, đồng thời hướng dẫn các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở đăng ký 

thi đua năm 2022;  tham gia Tổ chức ký khối giao ước thi đua II phát động hàng 

năm; Xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022 và góp ý đối với quy 

chế hoạt động của cụm thi đua II. 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 9 tháng qua hệ thống báo cáo tỉnh Cao 

Bằng đảm bảo thời gian; Ban hành văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen 

thưởng của Sở: Văn bản số 3136/SGTVT-VP ngày 02/12/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm 2022,  

2. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua 

2.1. Phát động phong trào thi đua 

- Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn 

ngành gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác theo chủ đề chuyên môn, căn cứ vào Kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Sở GTVT đã chủ động phát động 

phong trào thi đua, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hưởng ứng thực 

hiện các nội dung phong trào thi đua mà Sở đã phát động1, cơ bản hoàn thành 

nhiệm vụ được giao năm 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

và của đất nước. 

                                                 
1) Kế hoạch số 1021/KH-SGTVT 28/4/2022 Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành 

chính gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 – 2025; 183/PTĐT-SGTVT ngày 24/1/2022 Phát 

động phong trào thi đua Ngành Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó 

khăn do đại dịch covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022"; Kế hoạch 2848/KH-SGTVT ngày 
3/11/2022 Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trong 

ngành GTVT tỉnh Cao Bằng; 2679/KH-SGTVT ngày 20/10/2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 – 2025;1830Kh-SGTVT  Kế hoạch Tổ chức các hoạt động 

chào mừng Kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2022) và Chào mừng 10 năm thành 

lập Thành phố Cao Bằng; Kỷ niệm 77 năm Cánh mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9;  
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- Tổ chức đăng ký thi đua, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: 100% tập thể, cá 

nhân các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia các phong trào thi đua do các 

cấp phát động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia ký kết giao ước thi 

đua giữa các ngành trong khối thi đua II và đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2022. Đến hết 

ngày 09/12/2022 các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện xong bình xét và trình Sở đánh 

giá công nhận kết quả. 

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

- Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”: 

Sở GTVT đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác định hướng và 

chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai xây dựng nhiều chương trình, đề án về 

xây dựng và phát triển GTNT gắn liền với xây dựng NTM, đồng thời tham mưu về cơ 

chế chính sách và bố trí kinh phí để thực hiện. Sở GTVT đã xây dựng và ban hành kế 

hoạch2 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới" giai đoạn 2021 – 2025 tập trung vào nội dung Tổ chức tuyên truyền, vận động, 

tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng 

NTM, tập trung vào nội dung “Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất và giải 

phóng mặt bằng; đóng góp bằng tiền theo quy ước, hương ước của thôn, xóm; 

đóng góp ngày công thi công xây dựng công trình và duy tu bảo dưỡng thường 

xuyên đường giao thông nông thôn” và giúp đỡ xã Vĩnh Quang, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2025. Trong 

năm, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã hưởng ứng 01 ngày lương 

tương đương 14.497.000 đồng để ủng hộ quỹ Xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra, 

Sở GTVT còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp cho phong trào xây dựng 

nông thôn mới tại các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc và Thành phố Cao Bằng với số 

tiền hơn 200 triệu đồng.  

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: 

Lãnh đạo Sở GTVT luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực của Ngành 

được giao quản lý. Đặc biệt, là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

GTVT luôn được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện giải quyết cho các tổ chức và cá 

nhân trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng và thuận tiện.  

- Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị 

bỏ lại phía sau”: 100 % công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng nhiệt 

                                                 
2) Kế hoạch 2848/KH-SGTVT ngày 3/11/2022 Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành GTVT tỉnh Cao Bằng. 



4 

  

tình các phong trào thi đua, ủng hộ vì người nghèo do Tỉnh phát động. Sở cũng 

thường xuyên tham gia các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được hệ thống 

Mặt trận và các tổ chức thường xuyên. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dân công đoàn đã kêu gọi công chức người lao động ủng hộ 01 ngày lương, kết hợp 

với vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, viên thăm, tặng quà tết cho công 

chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành. Năm 2022, ngành GTVT 

tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền là 14.282.000 đồng. 

- Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025: Tiếp tục thực hiện phong trào “Cán 

bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 – 2025”. Với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân 

thiện; gắn với đẩy việc mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công 

tác. Năm 2022, sẽ tổ chức sơ kết thực hiện 02 năm thực hiện phong trào để lựa 

chọn các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

2.3. Các hoạt động thi đua khác 

Sở GTVT tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện mục 

tiêu kép vừa phòng, chống COVID-19 vừa phát triển kinh tế, ngoài thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn Sở đã tổ chức huy động cán bộ công chức và các nhà hảo tâm 

của ngành GTVT ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 do UBND tỉnh phát động. 

3.  Kết quả hoạt động của các khối, cụm thi đua:  

Sở GTVT là thành viên của Khối thi đua số II luôn tích cực tham gia vào các 

phong trào thi đua của khối cụm ban hành. Năm 2022, đã tham gia: Xây dựng quy 

chế hoạt động và bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của  khối, cụm; tham gia nhiệt 

tình đẩy đủ các phong trào thi đua do các khối, cụm phát động. Thực hiện chế độ 

báo cáo đầy đủ theo quy định. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

Công tác nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiếp tục được Đảng ủy, chính 

quyền và các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm và chỉ đạo. Tại các cuộc họp 

của Sở như: họp giao ban, họp chi bộ, họp phòng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn 

thể, các gương điển hình tiên tiến tiếp tục được tuyên truyền, nêu gương trở thành 

tấm gương cho nhiều cá nhân và tập thể khác phấn đấu noi theo. 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022  
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Lãnh đạo Sở thường xuyên bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh, 

các Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường 

bộ Việt Nam về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để lãnh đạo thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

5.1. Công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành 

- Thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC các dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng theo phân cấp; 

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở để 

xem xét, điều chỉnh theo văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên; 

- Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng 

(giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025, gồm: 

+ Chủ trì, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển kết cấu 

hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Tham mưu các dự thảo trình Ban Chỉ 

đạo ban hành, gồm: Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Quyết 

định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định thành lập các Tiểu 

ban giúp việc của Ban Chỉ đạo;  

+ Chủ trì xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ 

tầng số) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (được UBND tỉnh thông qua và ban 

hành tại văn bẳn số 1636/KH-UBND ngày 27/6/2022) và Kế hoạch của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du 

lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh năm 2022 (được UBND tỉnh 

thông qua và ban hành tại văn bản số 2074/KH-UBND ngày 12/8/2022);  

+ Chủ trì soạn thảo dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ 

tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 và dự thảo Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao 

thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 

trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành. 

- Chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên 
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địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (được UBND tỉnh thông qua và ban hành tại văn 

bản số 1411/KH-UBND ngày 07/6/2022). 

- Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các 

cơ quan có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh về dự án đường bộ cao tốc Đồng 

Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến 

kết nối với đường cao tốc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung phương án phát 

triển mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Đối với công tác tham mưu văn bản và thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Năm 2022, đã tham mưu cho UBND 

tỉnh ban hành 01 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của ngành3. 

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

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT luôn bám sát phương châm 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” trong chỉ đạo các 

hoạt động quản lý vận tải, phương tiện và người lái của ngành. Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại bến xe khách liên 

tỉnh tại Thành phố Cao Bằng; kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trung tâm đào 

tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố. 

5.2.1. Công tác vận tải 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT luôn bám sát phương châm 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” trong chỉ đạo các 

hoạt động quản lý vận tải, phương tiện và người lái của ngành. Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại bến xe khách liên 

tỉnh tại Thành phố Cao Bằng; kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trung tâm đào 

tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố. 

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 loại hình vận tải (với 55 đơn vị kinh doanh/662 

xe). Về kết quả vận chuyển hành khách: Trong năm 2022, vận chuyển hành khách 

đạt đạt 35.544 lượt xe (So với cùng kỳ năm trước: tăng 1.546 lượt xe, tương đương 

+5%); Số lượt hành khách: đạt 283.475 lượt hành khách (So với cùng kỳ năm 

trước: tăng 25.899 lượt hành khách, tương đương +10%). 

5.2.2. Công tác quản lý, đào tạo sát hạch lái xe mô tô, ô tô 

                                                 
3) Quyết định số 10/2022/QĐ UBND ngày 18/4/2022  của  UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. 
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Trong năm 2022, đã tổ chức 39 kỳ sát hạch (30 kỳ sát hạch cấp GPLX ô tô, 

09 kỳ cấp GPLX mô tô), cấp 6.954 GLX các loại (cấp mới 4.181 GPLX, cấp đổi 

2.777 GPLX các loại). 

5.2.3. Công tác kiểm định xe cơ giới 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 

(11.01S và 11.01D) thực hiện công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ 

góp phần quan trọng trong việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện, bảo đảm an 

toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ô nhiễm môi trường. 

- Kết quả kiểm định xe cơ giới, trong năm 2022 đã kiểm định 18.599 lượt 

phương tiện (bằng năm trước), trong đó có 16.950 lượt đạt. 

- Thu phí bảo trì đường bộ trong năm 2022 được 40 tỷ đồng (tăng 0.45 tỷ 

đồng tương đương +1% so với cùng kỳ năm trước). 

5.3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo Kế hoạch4 nhằm 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi 

lại của nhân dân và vận tải hàng hóa, bảo đảm giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ 

Lễ 30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Thanh tra Sở thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát các phương tiện 

giao thông theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. 

Trong năm đã lập biên bản 55 trường hợp vi phạm, xử phạt 123 triệu đồng, tước 

quyền sử dụng GPLX 01 trường hợp. 

- Công tác kiểm soát tải trọng xe: Trạm cân TC57 duy trì hoạt động 24/24, 7 

ngày/tuần. Trong năm 2022 đã cân 1.628 lượt xe (giảm 71 lượt xe tương đương -

4% so với cùng kỳ năm trước). 

5.4. Công tác thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai 

- Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa lũ năm 2022; kiện toàn Ban 

chỉ huy phòng, chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành GTVT và phân công 

trực bão lũ theo quy định;  

                                                 
4) Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 12/01/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh về đảm bảo trật tự An 

toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 54/KH-SGTVT ngày 07/01/2022 Kiểm soát tải 

trọng xe năm 2022 của Sở GTVT; Kế hoạch số 3448/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 30/11/2021 của Sở GTVT về 

phục vụ vận tải hành khách, đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần và Lễ hội xuân năm 2022; Kế hoạch số 119/KH-TTr ngày 21/12/2021 của Thanh tra Sở GTVT về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông gắn với phòng chống COVID-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội 

xuân năm 2022; Kế hoạch số 29/KH-TTr ngày 22/4/2022 của Thanh tra Sở GTVT. 
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- Sở thường xuyên chỉ đạo các nhà thầu thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên, theo dõi các điểm có nguy cơ và cảnh báo phương tiện giao 

thông, tổ chức ứng trực trên các tuyến đường được giao quản lý, chuẩn bị sẵn sàng 

vật tư, phương tiện để khắc phục kịp thời các sự cố giao thông, đảm bảo giao thông 

thông suốt. 

5.5. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban ATGT tỉnh 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 

được ủy thác và các tuyến đường địa phương quản lý; yêu cầu các đơn vị vận tải 

tuyên truyền lái xe tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo 

dốc, khúc cua nguy hiểm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu 

hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn; 

- Tình hình tai nạn giao thông (TNGT): Năm 2022, tình hình TNGT trên địa 

bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả ba tiêu chí, đến hết tháng 11 năm 2022, 

toàn tỉnh đã xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông (tăng 18 vụ, tương đương +34,6 so với 

cùng kỳ năm trước), trong đó có 36 người bị chết (tăng 08 người, tương đương 

+28,6 % so với cùng kỳ năm trước) và 80 người bị thương (tăng 23 người, tương 

đương +40,4 % so với cùng kỳ năm trước). 

5.6. Công tác làm chủ đầu tư các dự án: 

- Thực hiện thủ tục giải ngân các dự án: Đường tỉnh 206, QL34 (Km0-

Km36), cầu Nà Cạn. 

- Dự án Tuyến tránh thành phố Cao Bằng: Bộ GTVT giao cho Sở GTVT làm 

chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 1687/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2021 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án. Sở đã thành lập Ban QLDA trực thuộc Sở để thực 

hiện nhiệm vụ quản lý dự án. Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sở đang chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo ý kiến thẩm định của Cục Quản lý 

Đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, phối hợp với UBND thành phố 

Cao Bằng thực hiện công tác GPMB của dự án. 

5.7.Thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính 

Để công tác phục vụ  người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Sở luôn 

xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều 

hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. 
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Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát 

kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 các kế 

hoạch xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022 là đẩy 

mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong CCHC; cải cách thủ tục hành 

chính mạnh mẽ, tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt 

động công vụ, CCHC tập trung đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4, dịch vụ Bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân lựa chọn hình thức thực hiện TTHC. Trong năm, Sở cũng đã xây 

dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Chuyển đổi số”5 của ngành 

năm 2021, giai đoạn 2021-2025. 

 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở GTVT Cao Bằng hiện có 

102/105 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh.  

Cùng với đó, Sở GTVT Cao Bằng cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các 

hoạt động của cơ quan; đảm bảo 100% công văn, báo cáo được chuẩn hóa và quản 

lý bằng hệ thống ứng dụng CNTT. Sở GTVT áp dụng văn phòng không giấy; 100% 

văn bản, báo cáo từ cấp phòng đều được xử lý trực tuyến và ứng dụng chữ ký số… 

Đơn vị cũng duy trì tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công 

tỉnh, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ, Dịch vụ công đổi giấy 

phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế… 

Sở GTVT luôn tích cực chỉ đạo công chức, viên chức tăng cường thực thi 6 

công vụ trong cơ quan; thực hiện nghiêm túc về đôn đốc thực hiện công tác cải 

cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mực độ 3,4 thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải và 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 01/11/2022, Sở GTVT tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết theo nguyên tắc 04 tại chỗ đối với 22 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh đối với các lĩnh vực 

đường bộ và đường thủy nội địa. Nhằm nâng cao tỷ lệ trao đổi dịch vụ công trực 

                                                 
5) Kế hoạch thực hiện chương trình “Chuyển đổi số” của ngành năm 2021, giai đoạn 2021-2025 theo định 

hướng chương trình “Chuyển đổ số của Bộ GTVT và của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi 

số của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GTVT Cao Bằng xác định công tác cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động này nhằm tạo sự minh bạch, hiệu quả thông qua việc đơn giản hóa, loại 

bỏ dần các TTHC rườm rà, không cần thiết. Để tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC, đơn vị đã phối hợp Bưu điện 

tỉnh thu phí, lệ phí thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Sở GTVT cũng áp dụng thu phí, lệ phí bằng hóa đơn điện tử đối với dịch vụ cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào 

tạo, sát hạch lái xe. 
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tuyến của ngành, Sở GTVT cũng tổ chức thí điểm chỉ tiếp nhận theo hình thức trực 

tuyến đối với 04 TTHC6. Hoạt động này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện đề 

án Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, đẩy mạnh 

việc chuyển đổi số trong ngành GTVT.  

- Kết quả giải quyết TTHC tính từ ngày 05/12/2021đến 04/12/2022 (Lĩnh 

vực đường bộ, đăng kiểm và thủy nội địa) như sau: Số hồ sơ nhận giải quyết: 

15.584 hồ sơ (cấp mới GPLX các hạng 4.216 hồ sơ), trong đó đã giải quyết trả 

đúng hạn và trước hạn: 15.553 hồ sơ (hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 159 hồ sơ; số 

lượng hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 14 hồ sơ; số hồ sơ quá hạn 17 hồ sơ. Tỷ 

lệ đúng hạn đạt 99.7%. 

6. Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022 

Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở đã tham mưu trình Giám đốc Sở khen 

thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

năm 2022 và tổ chức khen thưởng cuối năm 2022 như sau: 

- Sáng kiến giải pháp hữu ích: Đến hết ngày 05/12/2022  Hội đồng  sáng kiến 

của Sở GTVT đã nhận được 06 sáng kiến của 10 tác giả đề nghị được công nhận. 

Trong đó, Tỷ lệ người lao động trực tiếp chiếm 70% tống số sáng kiến đề nghị 

được công nhận. Dự kiến Hội đồng Sáng kiến của Sở sẽ tổ chức đánh giá và công 

nhận đối với các sáng kiến đạt tiêu chuẩn hoàn thành trước 20/12/2022. 

- Kết quả khen thưởng thành tích công tác năm 2022: Đến thời điểm báo cáo 

Sở GTVT chưa tổ chức bình xét và đánh giá kết quả công chức viên chức năm 

2022 (Sở sẽ báo cáo số liệu vào quý I/2023) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm; hệ thống văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn về thi đua, khen thưởng từng bước được cụ thể hóa, phong trào thi đua 

đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị được giao. 

- Các phong trào thi đua đã được gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ Tịch Hồ Chí Minh triển khai trong các cuộc 

                                                 
6 Các TTHC thực hiện thí điểm gồm: (1) Cấp giấy phép xe tập lái; (2)Cấp lại giấy phép xe tập lái; (3)Gia 

hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây 

dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 

đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; (4) Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe 

quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.)  
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họp tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, là động lực góp phần cho việc phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022. 

2. Những tồn tại, hạn chế, giải pháp 

Việc bố trí công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng là kiêm nhiệm 

với nhiệm vụ công tác chính của văn phòng, nên công tác tham mưu có phần nào 

hạn chế đến việc tổ chức các phong trào, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, thẩm 

định cụ thể từng tập thể, cá nhân, phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình mới, 

nhân tố mới, để tuyên truyền và nhân rộng. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Tiếp tục quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện tốt Luật thi đua, 

khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng.  

2. Phát động các phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động 6 tháng cuối năm 2023, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng 

đơn vị và cá nhân để hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch 

được giao năm 2023.  

3. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tổ chức bình xét khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 và tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng thành tích công tác năm 2023 của ngành. 

Trên đây là kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương 

hướng triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Giao thông vận tải./. 

Nơi nhận:    
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);                                                                                   
- Khối thi đua II; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP.  

          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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