
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-SGTVT Ninh Bình, ngày       tháng 3 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021 
 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 63/TTr-VP ngày 19/02/2021 của Thanh tra tỉnh 

Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I năm 2021; Sở 

Giao thông vận tải tổng hợp kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng trong quý I/2021 

1. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 

 - Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành 

pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý 

ngành đối với dự án “Xây dựng đường giao thông trục chính qua xóm 8,9 

(đường quan) xã Khánh Thủy và trục đường xóm 8 đi Kim Sơn” do UBND 

huyện Yên Khánh làm chủ đầu tư; 

- Kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bến phà, đò ngang, bến khách ngang 

sông trên địa bàn các huyện, thành phố; đảm bảo giao thông an toàn, thuận 

tiện cho người dân trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội 

xuân Tân Sửu năm 2021; 

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-SGTVT ngày 

15/12/2020 của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình về công tác phục vụ tốt nhu 

cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Tân Sửu 2020; 

- Kiểm tra các hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh, về công tác quản lý 

bảo đảm ATGT, đấu nối trái phép, thi công không đúng hoặc không có giấy 

phép thi công; tổ chức rào chắn ngăn chặn đấu nối trái phép vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ; 

- Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tia 

rtrongj, cơi nới kích thước thành thùng, không che phủ bạt và làm vật liệu rơi 

vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Khánh Phú và các 

vùng lân cận theo chỉ đạo tại văn bản số 42/UBND-VP3 ngày 03/02/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra 

phương tiện vận chuyển hành khách bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở đúng số 
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người theo quy định, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện 

nghiêm quy định về thời gian làm việc trong ngày; 

 - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và triển khai các nội dung của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid – 19; 

- Duy trì Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tại QL.10, QL12B kéo 

dài, ĐT 479 hoạt động 24/24 để kiểm soát phương tiện vận chuyển lưu thông, 

các tổ cân xách tay tăng cường kiểm tra tại các mỏ, bến hàng hóa; 

- Kết quả xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ, 

đường thủy nội địa: lập 18 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với tổng số tiền là 78.250.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái 

xe 03 trường hợp, tước phù hiệu 01 trường hợp. 

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

nại, tố cáo 

 a. Công tác tiếp công dân 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân; ban 

hành và phân công Lãnh đạo trực tiếp công dân theo Thông báo số 02/TB-

SGTVT ngày 07/01/2021 về Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở năm 2021; 

cử cán bộ thường trực vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần 

để tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Trong quý, không có tổ chức, công dân đến khiếu kiện, phản ánh trực 

tiếp tại bộ phận tiếp công dân của Sở. 

 b. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 - Trong quý, không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến Sở. 

 3. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và 

các quy định về tặng quà, nhận quà tặng trong dịp tết Nguyên Đán năm 2021 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 13/UBND-VP7 ngày 17/01/2021. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã 

công khai quyết toán thu, chi ngân sách 2020 và dự toán năm 2021; công 

khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc ... 

Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị theo đúng Luật 

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

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại B 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở theo đúng trình tự, 
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quy trình và thời hạn giải quyết hồ sơ hành chính, mức thu phí, lệ phí cấp 

giấy phép, thẩm định dự án, giải quyết nhanh chóng, khách quan.... 

- Các văn bản đi, đến công khai qua phần mềm quản lý văn bản. 

 II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý II/2021 

- Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trên tất cả các lĩnh 

vực quản lý của Sở; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành;  

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, tính gương 

mẫu của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên kiểm 

tra, nhắc nhở, ngăn ngừa vi phạm. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, kế hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, cấp phát chế 

độ chính sách, tuyển dụng, bố trí, luân chuyển cán bộ;  

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân, nâng cao trách 

nhiệm trong thực thi nhiệm vụ;  

 - Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân tại trụ sở theo quy định; 

tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo thẩm quyền, đúng thời gian và 

không để đơn thư tồn đọng kéo dài; thực hiện việc xác minh, kết luận, kiến 

nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; 

 - Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành; tuyên 

truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; .... 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng quý I/2021, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình 

xin trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

Nguyễn Văn Hanh 
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