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BÁO CÁO  

 Kết quả thực hiêṇ kỷ luâṭ, kỷ cương hành chính và văn hóa công vu ̣ 

Năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng 

 

Căn cứ văn bản số 336/SNV-CCHC&TCCB ngày 24 tháng 2 năm 2021 

của Sở Nội vụ về việc thực hiện báo cáo kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo kết quả thực hiện 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Sở GTVT đã ban hành 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 

20221 trong đó đó tiếp tục 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 và Kế hoạch số 692/KH-SGTVT ngày 25/3/2022 về thực hiện quy chế 

dân chủ trong hoạt động của Sở GTVT năm 2022. Đồng thời, đã triển khai Công 

văn số 501/UBND-NC ngày 08/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để 

thực hiện có hiệu quả triển khai các Kế hoạch trong năm 2022. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương và thực hiện đề án Văn hóa công vụ của Sở Giao thông vận tải 

theo Quyết định số 265/QĐ-SGTVT ngày 19/02/2020. Thực hiện công khai 

đường dây nóng tại Sở và trên trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý phục vụ công 
                                                           

1) Kế hoạch số 53/KH-SGTVT ngày 07/01/2022 về kiểm soát 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; Kế hoạch số 56/KH-SGTVT 

ngày 07/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022 của Sở  GTVT. 
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dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng;  

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp 

thời đối với các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng và 

Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; Sở GTVT đã 

ban hành kế hoạch2 kiểm tra việc chấp hành kỷ luâṭ, kỷ cương hành chính - văn 

hóa công vu ̣của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng năm 2022 và thành lập tổ kiểm 

tra để tổ chức kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về kỷ luật, kỷ cương 

hành chính 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở chủ động nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa 

công vụ như: Chỉ thị3 và Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, ban 

hành và phát động phong trào thi đua4 tới tới toàn thể Đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động, ngoài ra Sở cũng tuyên truyền thông qua hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành iOffice kết hợp lồng ghép với các cuộc họp giao 

ban định kỳ của Sở. 

3. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Việc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình 

làm việc của cơ quan, đơn vị:  

- Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung hoặc thay thế quy 

chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; Qua rà soát nội quy, quy 

chế, quy trình làm việc của Sở còn phù hợp chưa thay thế hoặc sửa đổi. 

- Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

                                                           

2) Kế hoạch  số 2418/KH-SGTVT ngày 26/9/2022 kiểm tra việc chấp hành kỷ luâṭ, kỷ cương hành 

chính - văn hóa công vu ̣ của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng năm 2022 
3) Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 12/CT UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Cao Bằng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

nâng cao năng lực quản lý phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 
4) Kế hoạch 1869/KH-SGTVT kế hoạch tỏ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức viên 

chức tỉnh cao Bằng thì đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 tại Sở GTVT. 



3 

Sở Giao thông vận tải5; đồng thời đang dự thảo quyết định ban hành quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Sở đã ban hành quyết định quy chế quản lý sử dụng tài sản công và quy chế chi 

tiêu nội bộ6 của đơn vị sau khi tổ chức Hội nghị công chức, người lao động trên 

tinh thần dân chủ đảm bảo công khai đúng quy định 

b) Việc xâỷ dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác; việc 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị: 

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, Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

* 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 2022-20257.  

                                                           
5) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở GTVT Cao Bằng; 
6) Quyết định số 65/QĐ-SGTVT ngày 07/1/2022 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; quyết 

định số 64/QĐ-SGTVT ngày 7/1/2022 ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Sở GTVT năm 2022. 
7) Được UBND tỉnh thông qua và ban hành tại văn bản 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); 
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+ 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 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. 

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

*  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. Hiện nay, trên địa 

bàn tỉnh hiện có 06 loại hình vận tải8.  

- 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%). 

* Công tác quản lý, đào tạo sát hạch lái xe mô tô, ô tô: Trên địa bàn toàn 

tỉnh hiện có 06 cơ sở đào tạo cấp GPLX các loại9. 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). 

                                                           
8) Có 55 đơn vị kinh doanh/662 xe gồm: 08 đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định (153 xe); 08 đơn 

vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng (45 xe); 05 đơn vị kinh doanh vận tải taxi (138 xe); 01 đơn vị kinh doanh vận 

tải xe buýt (28 xe); 31 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa (268 xe); 02 đơn vị kinh doanh xe điện (30 xe). 
9) trong đó có 04 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 02 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô. Có 01 trung tâm sát 

hạch loại 2 và 03 trung tâm sát hạch mô tô loại 3 chấm điểm bằng thiết bị tự động. 
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* 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). 

* Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo Kế hoạch số 

05/KH-BATGT ngày 12/01/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng về 

đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Sở 

đã ban hành các Kế hoạch10 để triển khai trong năm 2022. 

 - 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 2022, 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). 

* Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có khoảng 6.716,88 km đường bộ, 

trong đó: 714,36 Km đường Quốc lộ, 1.002,47 Km đường tỉnh, 1.491,14 Km 

đường huyện và 3.508,91 Km đường xã (số liệu đường tỉnh, đường huyện và 

đường xã theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng). 

Sở GTVT Cao Bằng được Bộ GTVT ủy quyền quản lý 594km trên 5 

tuyến (QL34, QL34B, QL4A, QL4C, đường Hồ Chí Minh); Được UBND tỉnh 

giao quản lý 11 tuyến đường tỉnh với chiều dài 278,6 km. 

Sở thực hiện thường xuyên việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, giải quyết các TTHC đảm bảo thời gian theo 

quy định. 

                                                           
10) 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 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. 
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- Công tác BDTX: Tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, công tác 

nghiệm thu theo tiêu chí kết hợp khối lượng và chất lượng. kịp thời chỉ đạo các 

phòng, ban trực thuộc và nhà thầu BDTX đường bộ thực hiện các công tác đảm 

bảo giao thông trên tuyến. 

* Công tác sửa chữa định kỳ đường bộ:  

+ Quốc lộ: Năm 2022, Sở GTVT được giao thực hiện 12 công trình sửa chữa 

định kỳ, đến nay 10 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 02 công 

trình đang thực hiện theo tiến độ kế hoạch đề ra; 

+ Đường địa phương: năm 2022 thực hiện 18 dự án (05 dự án trên các tuyến 

đường do Sở GTVT quản lý, 13 dự án trên các tuyến đường do UBND các huyện, 

thành phố quản lý). Các dự án đang khẩn trương triển khai thi công, tiến độ đảm 

bảo theo kế hoạch đề ra. 

* Công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB): 

- Đơn vị quản lý tuyến thường xuyên tuần tra, đã phát hiện và phối hợp 

với Thanh tra Sở lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm, một số trường hợp 

vi phạm đã tiến hành lập biên bản nhiều lần. Sở GTVT đã có báo cáo và công 

văn đề nghị chính quyền địa phương, Thanh tra Sở kiểm tra, phối hợp xử lý theo 

các quy định pháp luật. 

- Trong năm 2022 đã có 216 vụ vi phạm về HLATĐB được phát hiện và 

lập biên bản (trên quốc lộ là 121 vụ, đường tỉnh 95 vụ). 

* 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.  

- 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. 

* 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; 
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- Tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ; tiếp tục đề xuất xử 

lý triệt để các điểm đen về tai nạn giao thông, xử lý kịp thời sự cố sạt lở, hư 

hỏng đường do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt; 

- 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). 

*  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. 

4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Sở luôn quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, điều hành, 

quản lý nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt yêu cầu về trình độ, 

năng lực phục vụ công tác.  

 - Trong thời gian qua, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đã thể hiện 

quyết tâm, có giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện công vụ của mình với những nội dung thiết 

thực, có tác động tích cực đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

bằng các hành động cụ thể như: 

 + Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội 

họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

 + Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 

làm việc của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

tại các cơ quan, đơn vị. 

 + Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị trong thực hiện giờ giấc làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
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động trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chấp hành và sử dụng hiệu quả 

thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ 

quan. Không uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm 

việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách. 

 + Quán triệt thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, 

không hút thuốc lá tại nơi làm việc, tại các địa điểm công cộng. Khuyến khích 

những người hút thuốc lá phấn đấu tự bỏ thuốc lá và vận động mọi người cùng 

bỏ thuốc lá. 

 + Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ 

chức, công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời 

gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

 - Thông qua những hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, đã có sự chuyển 

biến rõ rệt về thái độ, tác phong làm việc cũng như hiệu quả công việc ngày một 

tốt hơn, tình trạng đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc đã giảm đi 

đáng kể. Từng cán bộ, công chức, viên chức luôn cố gắng nâng cao nhận thức và 

thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

5. Kết quả triển khai thực hiện văn hóa công vụ 

5.1. Kết quả thực hiện những nội dung cơ bản về văn hóa công vụ theo 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức: Có ý thức rõ về 

chức trách, nhiệm vụ của bản thân, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được phân công. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, 

nhiệm vụ được giao. 

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức: Công chức, 

viên chức và người lao động trong toàn ngành luôn thể hiện thái độ lịch sự, tôn 

trọng, hòa nhã, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, lắng nghe ý kiến, giải 

thích hướng dẫn với nhân dân rõ ràng cụ thể về các quy định liên quan đến giải 

quyết công việc, thực hiện nghiêm chế độ phát ngôn tại cơ quan. 

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức, viên chức: Không có 

công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. 

d) Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức: Khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ đảm bảo gọn gàng, lịch sự đối với công chức, viên chức làm việc tại 

văn phòng; đối với công chức, viên chức thực hiện mang, mặc trang phục theo 

từng lĩnh vực như: Thanh tra giao thông, đăng kiểm viên, tuần kiểm giao thông. 

5.2. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 
2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng: 

a) Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn 
với nội dung của văn hóa công vụ: 
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Sau khi triển khai Kế hoạch 1869/KH-SGTVT kế hoạch tỏ chức thực hiện 

phong trào thi đua “cán bộ, công chức viên chức tỉnh cao Bằng thì đua thực hiện 

văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 tại Sở GTVT lề  lối, phương thức làm việc 

trong các cơ quan, từng bước được đổi mới theo hướng đảm bảo công khai, 

minh bạch, thống nhất, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. Cơ quan, tổ chức đã rà 

soát, sửa đổi hoặc ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ nguyên tắc làm việc, 

chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công 

việc. Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; nghiêm 

cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà khi xử lý, giải 

quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.  

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức cũng được xây dựng trên 

cơ sở tuân thủ và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công 

vụ tại Sở. 

 b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức: Tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo hướng dẫn và đăng ký của 

cơ quan quản lý cấp trên. 

6. Khắc phục hạn chế sau thanh tra, kiểm tra 

Năm 2022, Sở GTVT không có khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

Qua kiểm tra, giám sát về chấp hành giờ giấc làm việc và trong hoạt động 

công vụ chưa phát hiện công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy chế 

làm việc, quy chế dân chủ cơ sở và vi phạm văn hóa công vụ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

a) Ưu điểm 

Năm 2022, công chức, viên chức NLĐ phát huy tinh thần đoàn kết thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung kỷ luật, kỷ cương hành chính theo 

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chấp hành nội qui, qui chế làm 

việc của cơ quan; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt Kế hoạch của Sở về Đề án Văn hóa công vụ 

theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

tại đơn vị. 

b) Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế: Vẫn còn một số ít công chức, 

viên chức chấp hành giờ giấc làm việc chưa thật sự tốt. 

c) Giải pháp khắc phục: Tiếp tục gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật 

hành chính và Đề án văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí trong việc 

đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động của năm 2023. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có. 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023 

1. Duy trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 12/CT-

UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 

tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý phục vụ công 

dân; các Kế hoạch của tỉnh về văn hóa công vụ11, công sở12 và và các văn bản có 

liên quan khác về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.  

2. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm 

tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; Rà soát, sửa 

đổi Quy chế làm việc mới của Sở phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên 

kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động của Sở.  

3. Thường xuyên rà soát, đánh giá hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc 

lĩnh vực GTVT để chủ động tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban 

hành Quyết định công bố Danh mục TTHC và quy trình nội bộ kịp thời; Duy trì 

thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo 

quy trình tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

văn hóa công vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Giao 

thông vận tải./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Lê Văn Định 

 

                                                           
11) Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Văn 

hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 
12) Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/ 2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào 

"Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. 
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