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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải năm 2020
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Sở Giao thông vận tải xây dựng
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phá triển giao thông vận tải với nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Xây dựng nội dung thực hiện trong năm 2020 đảm bảo sát với các nhiệm
vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
của ngành Giao thông vận tải.
- Là cơ sở để các phòng, ban chuyên môn của Sở triển khai thực hiện các
nhiệm vụ đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
II. Nội dung thực hiện
1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao năm 2020. Phấn
đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Sở được UBND tỉnh giao.
Tiếp tục thực hiện đầu tư, đôn đốc nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình sửa chữa đường bộ đạt tiến độ,
chất lượng theo kế hoạch đề ra.
Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
Tiếp tục thực hiện đề án phát triển GTNT phấn đấu thực hiện xây dựng
350Km đường giao thông nông thôn. Nâng tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm
xã đạt 82%.
Hoàn thành tiêu chí giao thông các xã điểm trong Chương trình xây dựng
nông thôn mới 2020.
2. Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2020.
Các phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở chủ động đề xuất triển khai thực
hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
2.1. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
- Thực hiện tốt Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 bằng các giải pháp
đồng bộ, quyết liệt nhằm đảm bảo TTATGT, giảm tai nạn giao thông theo các chỉ
tiêu do UBATGT Quốc gia yêu cầu so với cùng kỳ năm 2019. Thực hiện nghiêm
túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh về việc đảm bảo trật tự ATGT thông
năm 2020, Kế hoạch của Uỷ ban ATGT quốc gia về công tác bảo đảm trật tự
ATGT năm 2020.

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông,
thường xuyên rà soát, bổ sung các biển báo, biển chỉ dẫn đồng bộ; giải tỏa hành
lang an toàn đường bộ, đường sắt; Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức giao
thông và điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý, rà soát, xử lý khắc phục điểm
đen kịp thời bảo đảm an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tiếp tục
siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, kiểm tra chặt chẽ
phương tiện và người lái an toàn trước khi xuất bến.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật
tự, an toàn giao thông, phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hoá giao
thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng
và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham
gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
2.2. Về đầu tư xây dựng cơ bản
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và giải ngân 100% vốn được giao năm
2020.
- Tập trung thi công hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du
lịch Mẫu Sơn; Dự án thành phần 5,7 thuộc hợp phần cầu Dự án LRAMP; Chỉ đạo
thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng 03 tuyến đường Hội Hoan - Nam
La, huyện Văn Lãng, Đường Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn Quan, Đường Thị trấn
- Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân
sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP), dự án Đường dẫn vào
Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ ( Kéo dài). Khởi công dự án thành phần 8 thuộc
hợp phần cầu - Dự án LRAMP.
- Hoàn thành phê duyệt quyết toán các dự án: Công trình cải tạo nền, mặt
đường và công trình thoát nước đoạn Km8-Km29 & Km40-Km66, trên Quốc lộ
4A; Đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn và một số các dự án còn tồn
đọng khác chuyển tiếp chưa thực hiện xong.
- Triển khai thực hiện các dự án, công trình nâng cấp, sửa chữa đường bộ
được giao trong Kế hoạch năm 2020 của tỉnh, của Tổng cục ĐBVN.
2.3. Công tác quản lý, bảo trì KCHTGT, giao thông nông thôn
- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa
chữa định kỳ, đột xuất, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng
quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày
18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo
vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Dự thảo
Báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Tổng kết Chỉ thị số 06-CT/TU ngày
18/7/2016 Chỉ thị của BTVTU về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành
lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020.
- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát triển GTNT và xây
dựng mặt đường BTXM gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn
mới.
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn
giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt. Ưu tiên hoàn thành tiêu chí giao thông
các xã điểm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án
Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025.
- Thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ năm
2020, đảm bảo các công trình đường bộ luôn thông suốt, an toàn.
- Tiếp tục duy trì tình trạng mặt đường êm thuận, bảo vệ hệ thống rãnh
dọc, cống ngang không bị vùi lấp, tắc nước, phát quang tầm nhìn. Phối hợp kịp
thời xử lý các tình huống ắc tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông xuốt đặc
biệt trong mùa mưa bão và dịp lễ Tết.
- Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình sửa chữa
định kỳ, đột xuất, cải tạo điểm đen đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.
2.4. Công tác quản lý nhà nước về vận tải
- Tổ chức, quản lý ổn định hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo
đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân đi lại chu đáo, an toàn, hạn chế bỏ chuyến,
bỏ tuyến, chở quá số người quy định...
- Hướng dẫn thủ tục pháp lý đối với các doanh nghiệp đầu tư bến xe
khách, bến xe hàng;
- Phối hợp với UBND thành phố Lạng sơn đề xuất quy hoạch bãi đỗ xe
tĩnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
- Tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét việc áp dụng biển
số xe điện tử tại cửa khẩu Hữu Nghị.
- Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường
vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các
hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm
thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ
của doanh nghiệp” ban hành theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/6/2019
của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục quản lý tốt hoạt động vận tải quốc tế qua cặp cửa khẩu Hữu
Nghị - Hữu Nghị Quan.
2.5. Về quản lý phương tiện và người lái
- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX, đảm
bảo đúng quy định, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.
- Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý các trạm thu phí sử dụng đường bộ
tại Trạm Km93+160, QL1 và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
- Tiếp tục thực hiện sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô ngay sau khi kết
thúc kỳ sát hạch; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX; tiếp nhận đổi
GPLX tại tất cả các trung tâm Bưu Điện.
- Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ
3,4 đổi GPLX, triển khai đổi GPLX tại tất cả các điểm Bưu điện các huyện. Tiếp
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tục thực hiện sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô ngay sau khi kết thúc kỳ sát
hạch;
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái
xe cơ giới đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải; thường xuyên kiểm
tra giám sát quản lý phương tiện, công tác đăng kiểm. Phối hợp kiểm tra, quản lý
phương tiện thủy nội địa ở Bình Nghi, Tràng Định.
2.6. Công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính
- Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định. Thực hiện
công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức theo quy định nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục triển
khai và sử dụng có hiệu quả ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý cán bộ.
- Triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.
Giải quyết đúng thời hạn quy định, đúng chế độ chính sách; không để xảy ra tình
trạng dây dưa kéo dài, hoặc giải quyết sai dẫn đến đơn thư khiếu nại, khiếu kiện.
Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đúng theo quy định.
Phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát TTHC.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành
chính; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008. Duy trì, đáp ứng tốt mọi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đảm bảo
Hệ thống eOffice được duy trì thường xuyên đảm bảo việc xử lý văn bản của cơ
quan.
2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện Luật phòng chống tham
nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải: Việc chấp hành các quy định về
quản lý, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác đảm
bảo an toàn giao thông đường bộ; công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe; công tác
vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát tải trọng tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lạng
Sơn, phân công cán bộ trực duy trì hoạt động 24 giờ trong 1 ngày và 07 ngày
trong tuần.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu tố, khiếu nại tố cáo
theo quy định với tinh thần giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư.
Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn
đặc biệt vào các dịp lễ, Tết như: Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội
Xuân đầu năm,.. Kiểm tra đảm bảo an toàn vận tải khách tại các bến xe trước và
sau Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân. Phối hợp với các cơ quan
chức năng đảm bảo trật tự ATGT tại các kỳ Đại hội các cấp trong năm 2020.
Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống
tham nhũng của Trung ương và Địa phương tới mọi cán bộ CNVC trong Ngành,
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước. Kiên
quyết không để xảy ra tham nhũng trong toàn Ngành. Thực hiện triệt để việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác.
Các phòng, Ban thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo
chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp có nhiệm vụ khó khăn, đột xuất
báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
3. Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2020
3.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn
giai đoạn 2016 - 2020. Ưu tiên hoàn thành tiêu chí giao thông các xã điểm trong
Chương trình xây dựng nông thôn mới 2019. Phấn đấu cứng hóa được trên
350Km mặt đường giao thông nông thôn.
3.2. Phấn đấu trên 98% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của
tỉnh được giải quyết đúng thời hạn theo quy định.
3.3. Tập trung chỉ đạo Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 123/KHUBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày
18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo
vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, phấn đấu
năm 2020 không để có tình trạng lấn chiếm hành lang đối với các tuyến Quốc lộ
và tỉnh lộ; 100% các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ được phát quang tầm nhìn, khới
thông cống rãnh.
3.4. Chỉ đạo thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng 03 tuyến
đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng, Đường Lũng Pa - Pác Kéo, huyện
Văn Quan, Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án
LRAMP).
3.5. Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, tập trung chỉ
đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch đầu tư trang thiết bị theo đúng lộ trình quy định
tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới đường bộ.
III. Lộ trình, giải pháp, tổ chức thực hiện.
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo Sở tới mọi hoạt
động Sở Giao thông vận tải. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể Lãnh đạo
Sở thường xuyên tập chung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn
triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
2. Căn cứ vào Kế hoạch này, Trưởng các phòng, Ban, đơn vị theo chức
năng, nhiệm vụ được phân công, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện công việc
hàng tháng, quý, năm; tổ chức quát triệt triển khai thực hiện đến tất cả công
chức, viên chức đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nội dung
liên quan. Ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở và
phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
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3. Toàn thể công chức, viên chức thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng
cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo
Phòng, lãnh đạo Sở những giải pháp, sáng kiến để triển khai tốt thực hiện nhiệm
vụ được giao, nâng cao hiệu quả chất lượng, công việc.
4. Trong quá trình thực hiện Chương trình, căn cứ vào tình hình thực tế và
sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ
Việt Nam, thấy cần sửa đổi Sở GTVT sẽ có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Sở Giao thông
vận tải./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban thuộc Sở;
- Lưu: VT.

Nghiêm Văn Hải
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