
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông  

tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải 

về việc đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; báo cáo cải 

cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
  

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Sở Giao 

thông vận tải, Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp Ban 

chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải về việc đánh giá các Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2021 (theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 

23/5/2022 của UBND tỉnh); báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

 Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban chỉ đạo (tại Quyết định số 

412/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2021), gồm có các Ông: Nguyễn Tấn Chân - Phó 

Giám đốc Sở; Huỳnh Gia Hoàng - Phó Giám đốc Sở; Phạm Văn Tiến - Trưởng 

phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Đinh Văn Công - Phó Trưởng 

phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Nguyễn Xuân Cảnh - Trưởng phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Nguyễn Lê Hoan - Giám đốc Ban 

QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh; Lê Văn Vượng – Giám đốc Trung tâm Đăng 

kiểm phương tiện GTVT 78.01S; Hoàng Phó Lãnh – Giám đốc Bến xe liên tỉnh; 

Huỳnh Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Ông Phan Tấn Lực, 

Chánh Văn phòng Sở; Huỳnh Nhật Trương – Phó Chánh Văn phòng Sở và Bà 

Nguyễn Thị Bích Thảo - Chánh Thanh tra Sở. 

Văn phòng Sở thông qua Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 

2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên; Báo cáo kết quả, phân tích, đánh giá từng chỉ số CCHC trong năm 

2021 của Sở Giao thông vận tải về kết quả đạt được, những lĩnh vực còn yếu 

nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp 

theo; Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022; ý kiến của các thành viên dự họp. Chủ trì cuộc họp kết luận như sau: 

1. Thông tin kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Giao 

thông vận tải. Trên cơ sở nội dung thảo luận, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở tiếp tục phát huy các mặt đạt được; khắc phục những hạn chế nhằm 

đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

2. Giao Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch tập huần về công tác CCHC; 

xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số cho Ngành giao 

thông vận tải; mời Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn. 

3. Văn phòng Sở rà soát các nhiệm vụ CCHC năm 2022 và giao trách 

nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị thực hiện; hàng tháng tổng hợp, báo cáo 
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nhanh nội dung các phòng, ban, đơn vị thực hiện trong các kỳ họp giao ban 

tháng. 

4. Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Giao 

thông vận tải, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị khẩn trương hoàn thành trong 

tháng 6/2022, có văn bản gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, tham mưu Lãnh 

đạo Sở. 

5. Về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã trình Sở Tài chính, Văn phòng 

Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc; quá trình sử dụng, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan, các phòng, ban, đơn vị có khó khăn, 

vướng mắc gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp đề nghị đơn vị cung cấp khắc 

phục. 

6. Về công tác pháp chế trong lĩnh vực ban hành văn bản đảm bảo theo 

quy định, từ ngày 09/6/2022 yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sau khi soạn thảo 

xong ký nháy phần nội dung, gửi về Văn phòng Sở (qua đ/c Huỳnh Nhật 

Trương) kiểm tra thể thức, ký nháy và trình Lãnh đạo Sở (Lưu ý: Toàn bộ quy 

trình thực trên môi trường điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành). 

7. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giao thông vận tải (tại Kế hoạch số 383/KH-SGTVT ngày 

23/3/2021, Kế hoạch số 47/KH-SGTVT ngày 12/5/2022 và các văn bản chỉ đạo 

liên quan,…). Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai theo lộ trình Kế hoạch 

của Sở. 

8. Tổ kiểm tra công vụ (theo Quyết định số 282/QĐ-SGTVT ngày 

19/5/2022 của Sở Giao thông vận tải) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân và doanh nghiệp. 

9. Giao Văn phòng sở theo dõi, tham mưu xử lý các trường hợp không 

hoàn thành nhiệm vụ giao (từng phòng, ban, đơn vị; công chức, viên chức) làm 

cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng.  

 Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc 

họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải ngày 07/6/2022 để 

các phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Thành viên BCĐ CCHC;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GI M Đ C 

KT. CH NH VĂN PHÒNG 

PHÓ CH NH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Nhật Trương 
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