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        Số:          
 

   Hà Nam, ngày       tháng      năm     

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 
  
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân 

cấp, quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi 

điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Hà Nam; 

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 do UBND 

tỉnh, Bộ Giao thông vận tải giao; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác năm 

2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Tỉnh uỷ;          (để b/c);              

- UBND tỉnh     

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (để t/h); 

- Phòng KT-HT, QLĐT các huyện, TX, TP; 
- Lưu VT, VP. 

 

 

 
 
 

 

Đặng Trọng Thắng 
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  UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
           Hà Nam, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGTVT, ngày      /01/2022 

 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 
  

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022; Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 

2022, như sau: 

I. Một số chỉ tiêu cơ bản: 

1. Đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch vốn 2022, giải ngân, thanh quyết 

toán đúng quy định. 

2. Quản lý bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông: Tiếp tục duy trì, đảm bảo giao 

thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống.  

3. Quản lý vận tải - PTNL: Vận tải hàng hoá: Khối lượng vận chuyển: 

38,338 triệu tấn, khối lượng luân chuyển 1.353,495 triệu tấn.km; Vận tải hành 

khách: Khối lượng vận chuyển: 8,980 triệu lượt người, khối lượng luân chuyển 

838,665 triệu lượt người.km.   

4. Trật tự an toàn giao thông: Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí trên 5% (số vụ, 

số người chết và số người bị thương). 

5. Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2022 theo kế hoạch được giao: 

thu ngân sách: 5.694 triệu đồng; chi ngân sách nhà nước: 17.531 triệu đồng. 

II. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

1. Tham mưu ban hành văn bản  

Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Bộ Giao thông vận tải. Tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về: 

Trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe; quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông vận tải; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý vận tải - phương tiện, người lái.  

2. Công tác kế hoạch, thẩm định, quy hoạch 

Tiếp tục tham mưu công tác quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 

2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quy hoạch chung của tỉnh Hà Nam. 

Tăng cường đảm bảo chất lượng, tiến độ trong công tác thẩm định theo trách 

nhiệm của chủ đầu tư và theo chức năng của Sở chuyên ngành theo phân cấp của 

UBND tỉnh và các nhiệm vụ chuyên ngành do UBND tỉnh giao theo quy định của 

Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng đối với các công trình giao 

thông trên địa bàn tỉnh với vai trò làm chủ đầu tư và đặc biệt là quản lý ngành. 
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Tham mưu kịp thời các văn bản quản lý nhà nước và thực hiện tốt công tác quản lý 

chất lượng các công trình, dự án giao thông trên địa bàn. 

Công tác quy hoạch, kế hoạch: Tiếp tục rà soát các quy hoạch chi tiết phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở và tham mưu cho UBND tỉnh. Xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành năm 2022; kế hoạch bảo trì đường 

bộ vốn Trung ương, địa phương; xây dựng kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách 

năm 2022 của ngành. 

 3. Đầu tư xây dựng cơ bản  

Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để huy động 

vốn đầu tư phát triển; tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ thi 

công các dự án đang triển khai, gắn với việc siết chặt quản lý chất lượng, hiệu 

quả, chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; triển khai các công trình, dự án mới 

trên địa bàn theo quyết định đầu tư. Quyết toán khối lượng đã thi công hoàn 

thành, tiếp tục đảm bảo giao thông đối với các hạng mục đang khai thác. Đẩy 

mạnh công tác phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành; đôn đốc các địa 

phương hoàn ứng và phê duyệt quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng. 

4. Quản lý bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng và GTNT 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên các 

tuyến đường đường bộ, đường thủy trên địa bàn; chỉ đạo, phối hợp với các địa 

phương tăng cường trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao 

thông nông thôn; duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống đường thôn, xóm. Nâng 

cao chất lượng công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 

đường thủy, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động của hệ thống cảng, bến thủy 

nội địa trên địa bàn. Chủ động xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo giao thông thông suốt, an 

toàn trên địa bàn tỉnh. 

5. Quản lý Vận tải- PTNL và phát triển dịch vụ vận tải 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vận tải.  Quản lý chặt chẽ việc khai 

thác các luồng tuyến, duy trì và đảm bảo trật tự vận tải trên các tuyến cố định, tuyến 

buýt, xe hợp đồng, xe taxi và tại các bến xe trên địa bàn; thực hiện cấp Giấy phép 

kinh doanh vận tải, phù hiệu cho các phương tiện theo quy định; nâng cao hiệu quả 

khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tham mưu xử lý theo quy định. Xây 

dựng, triển khai kế hoạch phục vụ, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết 

và lễ hội trong năm. Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh về công tác vận tải gắn với phòng chống 

dịch Covid-19 đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội. 

Quản lý chặt chẽ chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ 

giới. Thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe. Hoàn 

thành các chỉ tiêu vận tải hành khách, hàng hóa, đăng kiểm, thu phí bảo trì đường bộ. 
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6. Về trật tự an toàn giao thông 

Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo 

trật tự ATGT, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% trên cả 3 tiêu chí. Rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống trang thiết bị ATGT; đặc biệt là tại các nút 

giao, các vị trí tiềm ẩn tại nạn giao thông; đề xuất cải tạo, sửa chữa các vị trí 

điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh 

doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công nghệ thông tin 

trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành giao 

thông vận tải, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT để nâng cao hiệu quả.  

Kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, các vi phạm 

liên quan đến hành lang ATGT đường bộ; các vi phạm liên quan đến đảm bảo an 

toàn thi công trên các tuyến đường bộ vừa thi công vừa khai thác theo phân cấp.  

7. Thu, chi ngân sách năm 2022 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao 

8. Các lĩnh vực công tác khác 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy, các phòng, ban 

đơn vị; tăng cường công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục nâng cao 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính tại các phòng, ban, đơn vị.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quyết khiếu nại tố cáo, đảm 

bảo tiến độ và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác theo 

dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT.  

III. Tổ chức thực hiện 

Các đồng chí lãnh đạo Sở căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách, chủ 

động chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cụ thể hoá và triển khai thực hiện. 

Hàng tháng rà soát, báo cáo kết quả thực hiện về Sở theo quy định. 

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp nêu 

cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên đôn 

đốc kiểm tra, phát hiện và xử lý những vướng mắc phát sinh; đối với những vấn đề 

vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo và đề xuất lãnh đạo Sở để chỉ đạo, giải quyết. 

Giao Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả 

thực hiện các nội dung theo chương trình công tác với lãnh đạo Sở. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh  

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải, từng tháng, quý, Sở sẽ có 

sự điều chỉnh, bổ sung và thông báo trong các cuộc họp giao ban tháng, sơ kết 6 

tháng cho phù hợp với tình hình thực tế. 

IV. Kế hoạch thực hiện: (Có biểu chi tiết kèm theo)



 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA SỞ GTVT HÀ NAM 

TT Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị 
Đơn vị 

phối hợp 

Phân công 

chỉ đạo 
Ghi chú 

Tháng 1/2022  

1 
Tổng kết công tác 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 

2022. 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

2 Giao kế hoạch thu chi ngân sách năm 2022 
P. Kế hoạch -Tài 

chính 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

3 
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan VP sở và các đơn 

vị sự nghiệp. 

Văn phòng, các 

Tổ CĐ 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

4 
Lập dự toán chi tiết năm 2022, trình duyệt và phân 

bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị 

P. Kế hoạch-Tài 

chính 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

5 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức 

viên chức; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; kiểm soát 

thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 

của Sở  năm 2021; Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO: 

9001-2015... 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

6 
Xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo TTATGT và 

vận chuyển khách Tết Nhâm Tý, Lễ hội Xuân 2022 

Phòng QL Vận 

tải- PTNL 

P. PC-AT, Thanh 

tra Sở và các đơn 

vị liên quan 

Đ/c Khổng Bình Nguyên 
 

7 

Xây dựng Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

8 
Tổng kết công tác Đào tạo, sát hạch năm 2021; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

Phòng QL Vận 

tải- PTNL 

Các cơ sở đào tạo, 

TT ĐTSH cấp 

GPLX 

Đ/c Khổng Bình Nguyên 
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9 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 

Sở GTVT theo Thông tư 15/2021/TT-BGTVT 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

Tháng 2/2022  

2 Thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn Thanh tra Sở Trạm KSTTXLĐ Đ/c Kiều Hồng Quảng 
Các tháng 

trong năm 

Tháng 3/2022  

1 

Tham mưu Quyết định của Sở quy định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuôc Sở 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc  

2 

Bàn giao đưa vào sử dụng Dự án cải tạo, nâng cấp 

đường ĐT.493 (đoạn từ Km0+00 đến Km8+600), giai 

đoạn 1 

P. Quản lý   

Chất lượng 

CTGT 

Các đơn vị  

liên quan 
Đ/c Khổng Bình Nguyên  

3 
Trình duyệt quyết toán các công trình sửa chữa định 

kỳ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 

P. Kế hoạch-Tài 

chính 

P.QL KCHTGT 

Ban QL BT KCHT 
Đồng chí Giám đốc  

4 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về việc 

quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển 

hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Phòng QL Vận 

tải - PTNL 
Văn phòng Sở Đ/c Khổng Bình Nguyên  

Tháng 4/2022  

1 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hệ thống an toàn 

giao thông trên các tuyến đường quốc lộ uỷ thác và các 

tuyến đường tỉnh do Sở GTVT Hà Nam quản lý, bảo trì 

Phòng QL Kết 

cấu HTGT 

Thanh tra Sở,  

Ban QL Bảo trì 

KCHTGT 

Đ/c Khổng Bình Nguyên 

Đ/c Kiều Hồng Quảng 

 

2 
Trình quyết toán dự án Nâng cấp, cải tạo đường 

ĐT.493 đoạn km0+00- km8+600 (giai đoạn 1) 

P. Kế hoạch-Tài 

chính 

P.QL KCHTGT 

Ban QL BT KCHT 
Đồng chí Giám đốc 

 

3 Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra công tác vận tải (đợt 1) 
Phòng QL Vận 

tải- PTNL 

Thanh tra Sở, các 

đơn vị liên quan 
Đ/c Khổng Bình Nguyên  
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Tháng 5/2022  

1 
Tổng kết công tác PCTT&TKCN 2021, triển khai 

công tác PCTT&TKCN 2022  

Phòng QL Kết 

cấu HTGT 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đ/c Kiều Hồng Quảng 

 

2 
Thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 2021 

của các đơn vị sự nghiệp 

P. Kế hoạch-Tài 

chính 

Các đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

3 
Tập huấn các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước tại sở 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

4 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp 

hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng 

hóa (13 đầu mối theo KH) 

Thanh tra 
Các đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc Quý II 

5 
Xây dựng kế hoạch huy động phương tiện phục vụ 

công tác  PCTT&TKCN 2022 

Phòng QL Vận 

tải- PTNL 

P. QL KCHTGT, 

các ĐV liên quan 
Đ/c Khổng Bình Nguyên  

Tháng 6/2022  

1 Đánh giá kết quả thực hiện ISO 9001:2015 Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

2 

Kiểm tra việc thi hành các quy định về công tác đăng 

kiểm phương tiện giao thông vận tải tại các đơn vị 

đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Phòng QL Vận 

tải- PTNL 
Thanh tra Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

Tháng 7/2022  

1 

Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm các lĩnh vực công tác; rà soát điều chỉnh 

chương trình công tác 2022 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

sự nghiệp 
Đồng chí Giám đốc 

 

2 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô buýt đối với Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV vận tải Hải Đăng. 

Thanh tra Sở P.QLVT-PTNL Đồng chí Giám đốc 

 

4 
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ngành 

GTVT năm 2023 

P. Kế hoạch-Tài 

chính 

Các phòng chuyên 

môn, ĐVSN 
Đồng chí Giám đốc 
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5 

Kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế 

độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại 

Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT 

Văn phòng 
Các phòng liên 

quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

Tháng 8/2022  

1 
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm ngày Truyền 

thống Ngành GTVT (28/8). 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

2 

Kiểm tra việc chấp hành quy định trong Giấy pháp 

thi công một số công trình thiết yếu trong phạm vi 

đất dành cho đường bộ, đấu nối đường nhánh vào 

quốc lộ, đường tỉnh được Sở GTVT cấp trong năm 

2020, 2021 

P.QL Kết cấu 

HTGT 

Thanh tra và các 

đơn vị liên quan 
Đ/c Kiều Hồng Quảng 

 

3 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp 

hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng 

hóa (15 đầu mối theo KH) 

Thanh tra 
Các đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

3 
Hoàn thành kiểm tra chất lượng và công tác quản lý 

chất lượng các CTGT trên địa bàn tỉnh theo phân cấp 

Phòng QL Chất 

lượng CTGT 

Các  đơn vị  

liên quan 
Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

4 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe taxi đối với Công ty TNHH vận tải 

Sao Mai, Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam. 

Thanh tra sở P.QLVT-PTNL Đồng chí Giám đốc Quý III 

Tháng 9/2022  

1 Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác vận tải (đợt 2) 
Phòng QL Vận 

tải- PTNL 

Thanh tra Sở, các 

đơn vị liên quan 
Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

2 

Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

Quản lý chất lượng công trình giao thông đối với 

Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông 

Văn phòng 

Thanh tra Sở, 

phòng Quản lý Kết 

cấu HTGT 

Đ/c Kiều Hồng Quảng 
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3 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (bao gồm cả nội dung 

kiểm tra công vụ, thực hiện QCDC...) 

Văn phòng 
Các phòng liên 

quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

Tháng 10/2022  

1 
Kiểm tra công tác quản lý, bảo trì đường giao thông 

địa phương của các huyện, thị xã, thành phố 

Phòng QL Kết 

cấu HTGT 

Phòng KT-HT, 

QLĐT địa phương 

và các ĐV liên 

quan 

Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

2 

Thanh tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ đối với Trường Trung cấp kinh tế - kỹ 

thuật Hà Nam. 

Thanh tra Sở 
Phòng QLVT, 

PT& NL 
Đ/c Khổng Bình Nguyên 

 

3 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp 

hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng 

hóa (15 đầu mối theo KH) 

Thanh tra 
Các đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc Quý IV 

4 
Tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính theo kế hoạch của UBND tỉnh 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

5 
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì đường 

bộ vốn TW, địa phương 

P.QL Kết cấu 

HTGT 

P.KH-TC, 

Ban QL BT KCHT 
Đồng chí Giám đốc 

 

6 Lập Kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 
P. Kế hoạch-Tài 

chính 

Các phòng, đơn vị 

liên quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

Tháng 11/2022  

1 

Thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam. 

Thanh tra sở Văn phòng Sở Đồng chí Giám đốc 

 

2 

Kiểm  tra công tác bảo đảm ATGT và vệ sinh môi 

trường của các nhà thầu thi công các công trình 

đường bộ thi công trên tuyến đường bộ đang khai 

thác 

P. QL Kết cấu 

HTGT và Văn 

phòng 

P. QLKCHT, 

Thanh tra Sở, Ban 

QLBT, các đơn vị 

quản lý đường, các 

Đ/c Khổng Bình Nguyên 

Thời gian là 

dự kiến (khi 

triển khai sẽ 

căn cứ vào 
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đơn vị thi công tiến độ thực 

hiện của các 

công trình 

cụ thể)  

Tháng 12/2022  

1 Tổng kết công tác năm 2022 trên các lĩnh vực. Văn phòng 
Các đơn vị liên 

quan 
Đồng chí Giám đốc 

 

2 Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 Văn phòng Các đ/v liên quan Đồng chí Giám đốc  

3 
Xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin 

năm 2023 của Sở. 
Văn phòng 

Các đơn vị liên 

quan 
Đ/c Kiều Hồng Quảng 

 

4 Hoàn thành kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2022 
P. QL Kết cấu 

HTGT 

Các đơn vị liên 

quan 
Đ/c Kiều Hồng Quảng 
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