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     nh g i:  h nh tr  tỉnh  inh   nh 
 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT 

KNTC VÀ PCTN QUÝ IV/2020 

1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 

 riển kh i  ế hoạch công tác th nh tr , kiểm tr  năm 2020 đã được phê 

duyệt và các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo củ   ộ Gi o thông vận tải và 

U  D tỉnh, trong quý IV/2020, Sở Gi o thông vận tải đã triển kh i thực hiện 

các nhiệm vụ s u:  

* Công tác thanh tra hành chính: Hoàn thành 01 cuộc th nh tr  việc 

chấp hành các quy định củ  pháp luật về phòng chống th m nhũng đối với 

  n quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế. 

* Công tác thanh tra chuyên ngành: 

- Hoàn thành 01 cuộc th nh tr  việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, 

quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đói với dự án Cải 

tạo, nâng cấp đường gi o thông nông thôn xã Quảng Lạc, hạng mục, tuyến 

Đồng  rung, Quảng Cư, đường 12 . 

-  iến hành th nh tr  việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định 

về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đói với dự án “xây dựng 

đường gi o thông trục ch nh qu  xóm 8,9 (đường qu n) xã  hánh  hủy và 

trục đường xóm 8 đi  im Sơn do U  D huyện Yên  hánh làm chủ đầu tư.  

* Công tác kiểm tra  

- Chủ tr , phối hợp với Phòng CSG  công  n tỉnh th m gi   ổ công tác 

liên ngành kiểm tr , x  lý vi phạm hành ch nh trong hoạt động kinh do nh 

vận tải hành khách trên đị  bàn tỉnh theo Quyết định số 571/QĐ-SGTVT ngày 

25/9/2020 củ  Giám đốc Sở. 

-  h m gi  Đoàn kiểm tr  liên ngành kiểm tr  công tác đảm bảo  n toàn 

gi o thông đường thủy nội đị  trên đị  bàn tỉnh. 

-  iến hành 01 cuộc kiểm tr  công tác quản lý kết cấu hạ tầng gi o 

thông theo phân cấp quản lý đối với U  D huyện Ho  Lư. 

- Chủ tr  tổ chức đợt c o điểm kiểm soát tải trọng xe trên đị  bàn tỉnh. 
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*  hực hiện chỉ đạo củ   h nh tr  Ch nh phủ và U  D tỉnh  inh 

  nh, nhằm tháo gỡ khó khăn cho do nh nghiệp trong t nh h nh dịch bệnh 

Covid 19 diễn biến phức tạp, Sở không tiến hành th nh tr , kiểm tr  các 

do nh nghiệp, cụ thể: Công ty đăng kiểm xe cơ giới 3503S, các đơn vị kinh 

do nh vận tải trên đị  bàn tỉnh. 

* Công tác tuần tra, kiểm soát: Chỉ đạo lực lượng  h nh tr  gi o thông 

tiến hành tuần tr , kiểm soát theo đúng  ế hoạch hàng tháng đã được phê duyệt. 

*  ết quả x  lý vi phạm hành ch nh:  

- Lập biên bản x  phạt vi phạm hành ch nh 65 trường hợp. 

- Ra quyết định x  phạt hành ch nh 65 vụ với số tiền là 273.650.000 đồng. 

* Công tác giám sát  

Đã tổ chức 03 cuộc giám sát công tác thi chứng chỉ đào tạo lái xe tại 03 

đơn vị đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT  

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến 

Nghị định số 100/2019/ Đ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về 

x  lý vi phạm hành ch nh trong lĩnh vực gi o thông đường bộ và đường sắt; 

Nghị định số 10/2020/ Đ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

2. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu 

nại tố cáo 

2.1. Công tác tiếp công dân 

- Thực hiện tốt quy định của Luật Tiếp công dân, Lãnh đạo Sở thực hiện 

trực tiếp công dân và c  cán bộ thường trực vào giờ hành chính tất cả các 

ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận các thủ tục hành chính, tiếp công dân, 

tiếp nhận đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Trong quý, lãnh đạo Sở tiếp 01 Đoàn kiến nghị về tình trạng xe dù, 

bến cóc, xe hợp đồng trá hình.   

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư  

a. Tiếp nhận và phân loại: 

- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 05 đơn.  

+ Đơn tố cáo: 0 đơn 

+ Đơn khiếu nại, phản ánh: 04 đơn 

- Số đơn kỳ trước chuyển s ng: 0 đơn  

b) Kết quả x  lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh nhận được:  

- Số đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn kiến nghị, đề nghị. 

3. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 
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- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại theo đúng 

quy trình, thời hạn, quy định của pháp luật. Hồ sơ hành ch nh, cấp giấy phép, 

thẩm định dự án được giải quyết nhanh chóng, khách quan. Thực hiện tốt 

phần mềm một c   điện t , cung cấp các thủ tục hành ch nh được chuẩn hóa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để giảm bớt thời gi n, chi ph  đi lại cho 

tổ chức, cá nhân. 

- Các văn bản đi, đến, hồ sơ tiếp nhận và giải quyết các TTHC công 

khai qua phần mềm quản lý văn bản VNPT iOffice; thực hiện tốt quy chế làm 

việc, quy chế chi tiêu nội bộ và những quy định của Sở đã được xây dựng, 

thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản trang bị theo đúng Luật Ngân 

sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Hoàn thành việc rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục 

tuyển dụng đối với công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT 

KNTC VÀ PCTN NĂM 2020 

1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 

Trên cơ sở Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 đã được phê 

duyệt và các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và 

UBND tỉnh, trong năm 2020 Sở Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai và 

hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tr  đạt tiến độ đề ra.  Kết quả cụ thể:  

* Công tác thanh tra hành chính: Hoàn thành 01 cuộc thanh tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống th m nhũng đối với 

Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế. 

* Công tác thanh tra chuyên ngành: 

- Hoàn thành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, 

quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đối với dự án: 

nâng cấp đường nối Đ 481 (cầu  à Văn đến đê Càn) xã Định Hóa, huyện 

 im Sơn, tỉnh Ninh Bình.  

- Hoàn thành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, 

quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đói với dự án Cải 

tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Quảng Lạc, hạng mục, tuyến 

Đồng Trung, Quảng Cư, đường 12B. 

- Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định 

về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đói với dự án “xây dựng 

đường giao thông trục ch nh qu  xóm 8,9 (đường quan) xã Khánh Thủy và 

trục đường xóm 8 đi  im Sơn do U  D huyện Yên Khánh làm chủ đầu tư.  

* Công tác kiểm tra  

 - Hoàn thành 01 cuộc kiểm tr  công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 

tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. 

- Hoàn thành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về thực hiện Dự án đóng mới và quản lý, khai thác cầu phao bến phà 
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Đồng Chư  đối với Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền huyện Gia Viễn 

tỉnh Ninh Bình. 

- Huy động toàn bộ lực lượng, chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công 

an tỉnh trực 24/24h, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xe chở khách trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2020 củ  Giám đốc Sở. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tham gia Tổ công tác 

liên ngành kiểm tra, x  lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh 

vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 571/QĐ-SGTVT ngày 

25/9/2020 củ  Giám đốc Sở. 

- Chủ trì, phồi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 01 cuộc 

kiểm tr  công tác đảm bảo an toàn giao thông và việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực các cảng th n trên đê sông 

Đáy đoạn qua huyện Yên Khánh. 

-  h m gi  Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tr  công tác đảm bảo an toàn 

gi o thông đường thủy nội đị  trên địa bàn tỉnh. 

- Tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông theo phân cấp quản lý đối với UBND huyện Ho  Lư. 

- Chủ trì tổ chức đợt c o điểm kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. 

* Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Ninh 

Bình, nhằm tháo gỡ khó khăn cho do nh nghiệp trong tình hình dịch bệnh 

Covid 19 diễn biến phức tạp, Sở không tiến hành thanh tra, kiểm tra các 

doanh nghiệp, cụ thể: Công ty đăng kiểm xe cơ giới 3503S, các đơn vị kinh 

doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

* Công tác tuần tra, kiểm soát: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông 

tiến hành tuần tra, kiểm soát theo đúng  ế hoạch hàng tháng đã được phê duyệt. 

* Công tác giám sát  

Đã tổ chức 10 cuộc giám sát công tác thi chứng chỉ đào tạo lái xe tại 03 

đơn vị đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

* Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính:  

- Lập biên bản và Quyết định x  phạt vi phạm hành ch nh: 312 trường hợp 

- Quyết định x  phạt hành ch nh 1.148.800.000 đồng, tước quyền s  

dụng Giấy phép lái xe có thời hạn đối với 34 trường hợp, tước phù hiệu vận 

tải đối với 35 trường hợp. 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát giúp lãnh đạo Sở có 

cơ sở đánh giá việc chấp hành các qui định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh củ  đơn vị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT tại các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh  inh   nh.  rên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực, kịp 

thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, những bất cập để có những kiến 

nghị s   đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý. Giúp cho đơn vị được 
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thanh, kiểm tra rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm 

nâng cao công tác quản lý điều hành hiệu quả kinh doanh củ  đơn vị. 

2. Công tác tham mƣu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

 * Công tác tiếp công dân 

  - Thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và phân công Lãnh đạo 

Sở trực tiếp công dân theo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Giao thông vận 

tải năm 2020, phân công những cán bộ có tr nh độ, năng lực, phẩm chất đạo 

đức tham gia; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ công tác tiếp dân, phân 

loại x  lý đơn thư. Do vậy, chất lượng công tác tiếp công dân ngày càng được 

nâng cao, gắn công tác tiếp dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

  - Trong kỳ, lãnh đạo Sở tiếp 02 Đoàn kiến nghị về tình trạng xe dù, 

bến cóc, xe hợp đồng trá hình. Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị, lãnh đạo 

Sở đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc củ  các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng 

thời chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Công an giao thông thành 

lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, x  lý vi phạm hành chính trong hoạt 

động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Kết quả, x  lý được 35 

trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 205 triệu đồng. 

* Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Số đơn tiếp nhận và giải quyết trong kỳ: 05 đơn (trong đó có 04 đơn đã 

được cơ qu n khác tiếp nhận và giải quyết; 01 đơn đã có văn bản trả lời công 

dân). Các tổ chức, cá nhân đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị, khiếu nại 

và đến nay không có ý kiến gì thêm. 

* Kết quả công tác phòng chống tham nhũng: 

Tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người l o động đầu năm 

2020, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành công khai quyết toán năm 2019 và 

dự toán ngân sách năm 2020, công kh i công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ 

nhiệm, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người l o động.  

Thực hiện công kh i trong công tác nâng lương thường xuyên, nâng 

lương trước thời hạn và trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận 

“một c  ” của Sở theo đúng quy tr nh, thời hạn, quy định của pháp luật. Hồ sơ 

hành chính, cấp giấy phép, thẩm định dự án được giải quyết nhanh chóng, 

khách quan, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Không có tổ chức, cá 

nhân phản ánh không tốt về việc giải quyết các thủ tục hành chính của Sở. 

Niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện t , hòm thư góp 

ý tại nơi dễ nhìn, dễ thấy. Tất cả các văn bản đi, đến đều công khai qua phần 

mềm quản lý văn bản iOffice nhằm minh bách hóa các hoạt động của Sở. 
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 h m mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch về công tác phòng chống 

th m nhũng năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình và triển kh i đến 

các phòng b n, đơn vị thuộc Sở thực hiện.  

Các cán bộ, công chức, viên chức và người l o động của Sở luôn chấp 

hành tốt Quy tắc ứng x , quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của 

cán bộ, công chức. Đến nay, không có cán bộ, công chức, viên chức và người 

l o động vi phạm những điều không được làm, gây nhũng nhiễu, phiền hà 

trong giải quyết công việc, có phản ánh củ  người dân, doanh nghiệp. 

Các phòng, b n, đơn vị trực thuộc Sở luôn tự giác chấp hành tốt các quy 

định về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý s  dụng tài sản công...  

Trong kỳ, Sở Giao thông vận tải chư  phát hiện trường hợp cán bộ, công 

chức, l o động có hành vi th m nhũng phải x  lý do vậy cũng không phải x  

lý trách nhiệm củ  người đứng đầu cơ qu n, đơn vị. 

3.  Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT 

Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 100/2019/ Đ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định về x  lý vi phạm hành ch nh trong lĩnh 

vực gi o thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 10/2020/ Đ-CP ngày 

17/01/2020 quy định về kinh do nh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô cho gần 500 lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.  

4. Đánh giá chung 

* Ƣu điểm: 

 rong năm 2020, công tác th nh tr  của Sở đã được quan tâm, tuy nhiên, 

do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ 

và UBND tỉnh Ninh Bình, nhằm tháo gỡ khó khăn cho do nh nghiệp trong 

tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Sở không tiến hành thanh 

tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cụ thể: Công ty đăng kiểm xe cơ giới 3503S, 

các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

Các cuộc thanh tra, kiểm tr  được thực hiện trong năm 2020 đúng quy 

trình nghiệp vụ, thời gi n quy định, chất lượng. Qua thanh tra, kiểm tr  đã kịp 

thời phát hiện những  hạn chế, bất cập củ  các quy định  pháp luật liên quan 

đến  lĩnh vực quản lý của ngành, tổng hợp kiến nghị s   đổi bổ sung cho phù 

hợp; x  lý nghiêm các hành vi vi phạm phạm theo đúng quy định pháp luật. 

Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tr  được theo dõi, đôn 

đốc thường xuyên. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh kiến 

nghị luôn được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời kiến nghị của công 

dân theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp trên; công tác 

PC   được triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định. 

* Hạn chế: Hiệu quả một số cuộc thanh tra, kiểm tr  chuyên ngành chư  

cao; công tác theo dõi, kiểm tr , đôn đốc việc thực hiện khắc phục sau thanh 

tra, kiểm tr  chư  quyết liệt. 
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III. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

 1. Công tác thanh tra 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả  ế hoạch th nh, kiểm tr  

năm 2021theo đúng trọng tâm, định hướng củ   h nh tr   ộ G V ,  h nh 

tr  tỉnh. 

* Thanh tra hành chính: 

-  h nh tr  việc chấp hành các quy định củ  pháp luật về thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được gi o tại các đơn vị trực thuộc Sở . 

-  h nh tr  công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống th m nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng ph . 

* Thanh tra chuyên ngành: 

-  iến hành th nh tr , kiểm tr  việc chấp hành các quy định củ  pháp 

luật chuyên ngành gi o thông vận tải. 

-  ập trung th nh tr , kiểm tr  việc chấp hành các quy định về quản lý, 

kh i thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng gi o thông đường bộ và đường thủy nội đị , 

công tác đảm bảo  n toàn gi o thông đường bộ và đường thủy nội đị . 

-  iếp tục duy tr  hoạt động củ  các  ổ công tác, thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tr  các công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, công tác quản lý chất 

lượng công tr nh, hoạt động kinh do nh vận tải bằng ôtô. 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

-  hực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân củ  tỉnh; Xây dựng và tổ 

chức thực hiện tốt lịch tiếp công dân củ  Lãnh đạo Sở tại  ộ phận tiếp công 

dân củ  Sở; C  cán bộ thường trực vào giờ hành ch nh tất cả các ngày làm 

việc trong tuần để tiếp nhận các thủ tục hành ch nh, tiếp công dân và tiếp 

nhận đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết củ  Sở.  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động nắm chắc tình hình, 

tiếp nhận, x  lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề 

nghị phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong các lĩnh vực quản lý 

của Sở, để hạn chế trình trạng khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, trung ương. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

-  iếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống th m nhũng củ  

đơn vị, đồng thời th m mưu lãnh đạo Sở Gi o thông vận tải thực hiện tốt công 

tác phòng, chống th m nhũng trong toàn ngành Gi o thông vận tải  inh   nh. 

- Xây dựng và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

Chương tr nh thực hành tiết kiệm, chống lãng ph  năm 2021.  

-  ăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra 

phòng, chống th m nhũng đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở; kịp thời phát 

hiện và x  lý nghiêm các hành vi th m nhũng, lãng ph  (nếu có). 
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-  hực hiện nghiêm các giải pháp về phòng, chống th m nhũng, lãng 

ph ; công kh i minh bạch các hoạt động củ  cơ qu n, đơn vị; tiếp nhận và giải 

quyết kịp thời các thủ tục hành ch nh; công kh i, minh bạch văn bản đi, đến 

qu  phần mềm Ioffice. 

 rên đây là kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC, 

PC   quý IV và năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở Giao thông 

vận tải trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: V ,   r. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 
 

              

 
Nguyễn Văn Hanh 

  

 

 


		2020-12-09T07:39:29+0700


		2020-12-09T08:02:40+0700


		2020-12-09T08:02:40+0700


		2020-12-09T08:02:40+0700




