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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện đề án GTNT bằng công nghệ gia cố tro bay kết hợp  

xi măng tại xã Kiên Mộc, và xã Châu Sơn huyện Đình Lập 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2017 -2020 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc công nhận Đề tài “Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường giao thông nông 

thôn bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019 UBND huyện đã chủ động rà soát, đánh 

giá việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện. Qua kết quả rà soát 

cho thấy việc thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông tại xã một số xã trên địa bàn 

huyện là hết sức khó khăn và cần phải có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Để 

đảm bảo theo kế hoạch của năm, UBND huyện đã chủ động, phối hợp với Sở 

GTVT tiến hành kiểm tra xây dựng danh mục thực hiện các tuyến đường trục xã 

theo Đề án phát triển GTNT năm 2019.   

Đã được UBND tỉnh đồng ý cho ứng dụng tại Công văn số 4392/VP-KTN 

ngày 02/11/2018 về việc cho phép sử dụng công nghệ mới bằng vâṭ liêụ đất gia 

cố tro bay và xi măng để cứng hóa mặt đường trên một số tuyến đường trục xã . 

Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập được lựa chọn tổ chức thi công thử nghiệm 01 

đoạn tuyến đường trục xã. Để có cơ sở đánh giá, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo quá trình triển khai và  kết quả thực hiện như sau: 

I. KHÁI QUÁT CÔNG TÁC THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức triển khai    

Sau khi thống nhất với Sở Giao thông vận tải về thực hiện Đề án GTNT 

bằng công nghệ gia cố tro bay kết hợp xi măng trên tuyến trục xã Bản Hang-Bản 

Có, xã Kiên Mộc, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành 
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khảo sát lập hồ sơ dự toán theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 4 năm 2014 Của UBND tỉnh Lạng Sơn, Về việc ban hành quy chế quản lý 

đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ; 

Quyết điṇh số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 

2020; Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về việc 

công nhận Đề tài “Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn 

bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đồng thời chỉ đạo UBND xã 

Kiên Mộc tổ chức họp các thôn để thông báo về chủ trương đầu tư, cũng như 

việc huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động và kinh phí để cùng tham 

gia thực hiện làm đường GTNT theo quy định. 

 Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở GTVT, UBND huyện đã chỉ 

đạo Phòng chuyên môn huyện khảo sát hiện trường công trình, phối hợp với cán 

bộ xã, đơn vị thi công khảo sát, đo đạc  hiện trạng tuyến lập dự toán, thẩm định 

và phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 UBND huyện 

Đình Lập về phê duyệt dự toán đầu tư, xây dựng công trình cứng hóa đường 

giao thông nông thôn xã Bản Hang-Bản Có, xã Kiên Mộc.  

2. Nội dung và quy mô thực hiện. 

- Tên công trình: Cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tro 

bay gia cố xi măng trên tuyến trục xã đoạn từ thôn Bản Hang đến thôn Bản Có, 

xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập   

- Chiều dài tuyến: 6.000m với tổng dự toán: 2.648 triệu đồng (trong đó có 

413 triệu đồng xi măng).    

 + Điểm đầu: Km0+00 (Km9-ĐT 246) thôn Bản Hang. 

 + Điểm cuối: Km6+00 thôn Bản Có. 

- Quy mô: Gia cố mặt đường đất 06Km Cầy xới, xử lý mặt đường đất, gia 

cố tro bay 9%, xi măng 5%, chiều sâu gia cố trung bình 20cm, rộng trung bình 

3,5m lu lèn chặt đảm bảo êm thuận mặt đường. 

+ Đoạn 02km đầu qua khu dân cư (giáp ĐT 246 - đi Bản Có): Láng mặt 

đường bằng nhũ tương 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 dài 2km. 

+ Đoạn 4km tiếp theo: Rải găm đá (2x4) cm tạo độ nhám, tăng ma sát 

chống trơn trượt mặt đường  

- Đào rãnh đất đảm bảo thoát nước. 

3. Triển khai thi công 

- Trên cơ sở yêu cầu công nghệ thiết bị thi công, UBND huyện giao Công 

ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tổ chức thi công. 

- UBND huyện giao Ban quản lý dự án huyện trực tiếp quản lý dự án và 

thành lập một tổ giám sát (gồm Phòng KT&HT, lãnh đạo xã, cán bộ Ban huyện, 

cán bộ địa chính xã, đoàn thanh niên xã) thường xuyên có mặt tại hiện trường 

theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình công trình.  
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- UBND huyện đã có Công văn số 471/UBND-KTHT ngày 06/5/2019 gửi 

Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV về việc phối hợp thực hiện đã được công ty 

chấp thuận, ký cam kết vận chuyển tro bay theo tiến độ thi công công trình. 

- Công trình được khởi công từ ngày 10/5/2019 

- Đến 04/6/2019 công trình cơ bản hoàn thành 06km đường theo kết cấu, 

khối lượng được phê duyệt. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư  

- Công tác khảo sát hiện trường lập dự toán 02 ngày. 

- Công tác phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình 02 ngày. 

- Công tác chỉ định lựa chọn nhà thầu thi công, ký hợp đồng thi công xây 

lắp 01 ngày. 

*) Đánh giá: việc lập theo dự toán, trình, duyệt theo quy chế quản lý đầu 

tư xây dựng đường GTNT đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư.   

2. Thời gian thi công 

- Công trình cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tro bay 

gia cố xi măng trên tuyến trục xã đoạn từ thôn Bản Hang đến thôn Bản Có, xã 

Kiên Mộc, huyện Đình Lập với chiều dài tuyến: 6.000m, trong đó có 2Km mặt 

đường láng nhựa.  

- Công trình được khởi công từ ngày 10/5/2019 đến ngày 04/6/2019. Sau 

26 ngày tổ chức thi công (thời gian thi công thực tế 22 ngày do 04 ngày thời tiết 

mưa). 

- Trung bình mỗi ngày đơn vị thi công thực hiện được 300m dài đường. 

Tiến độ thực hiện 6Km đường trong thời gian 22 ngày bao gồm cả san gạt nền 

đường, cào bóc phay đất, trộn tro bay, xi măng, tưới nước, lu lèn, láng nhưa mặt 

đường, đào rãnh thoát nước. Thời gian thi công như vậy là rất nhanh so với việc 

thi công đối với các loại kết cấu mặt đường BTXM.   

3. Về giá trị công trình sau khi hoàn thành 

- So sánh giá trị công trình hoàn thành cụ thể theo bảng sau: 

                                                                      Đơn vị: Đồng 

TT Hạng mục công việc 
6Km Mặt đường 

BTXM (cấp B mặt 

3,0m) theo Đề án 

6Km Theo công 

nghệ mới mặt 

đường 3,5m 

1 Chi phí vật liệu (VL) 3.189.350.000 1.570.150.000 

2 Chi phí nhân công (NC) 856.400.000 245.680.000 

3 Máy thi công  219.470. 000 750.475.000 

4 Chi phí khác  125.685.000 81.470.000 

5  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 4.171.435.000 2.647.775.000 
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 - Rõ ràng chi phí thực hiện heo công nghệ mới mặt đường rộng 3,5m chi phí 

chỉ bằng khoảng 63% so với mặt đường BTXM mặt đường rộng 3,0m.  

Đánh giá: Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực như hiện nay, để đáp 

ứng tiêu chí giao thông (Tiêu chí số 2) trong xây dựng nông thôn mới việc sử 

dụng công nghệ mới bằng vâṭ liêụ đất gia cố tro bay và xi măng để cứng hóa mặt 

đường trên một số tuyến đường trục xã là hoàn toàn phù hợp vừa đảm bảo tiết 

kiệm chi phí đầu tư, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa đối với 

mục tiêu của đường xã (phục vụ chủ yếu là xe tải nhẹ, xe, máy nông nghiệp...). 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Cơ sở hạ tầng giao thông của huyện Đình Lập còn rất nhiều khó khăn, các 

tuyến đường chiều dài lớn, chủ yếu là đường đất, để giải quyết những khó khăn 

trước mắt, nâng cao dần tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. 

UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh như sau: 

1. Cho phép UBND huyện Đình Lập tiếp tục thực hiện tuyến đường Nà 

Nát -Khe Pặn Giữa - Khe Pặn Ngọn (xã Châu Sơn) tuyến đường trục xã thuộc 

danh mục Đề án 2019 theo hình công nghệ mới để tăng chiều dài số Km đường 

cứng hóa với kinh phí bằng số kinh phí mặt đường BTXM tương ứng đã được 

Sở GTVT trình tại tờ trình số 689/TTr-SGTVT ngày 28/3/2019.  

2. Đối với các tuyến đường còn lại theo danh mục Đề án năm 2019 do địa 

chất đất lẫn đá, sỏi (khó khăn trong việc phay, trộn vật liệu) vẫn thực hiện mặt 

đường BTXM theo quy mô của Đề án. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (b/c); 
- Sở GTVT (eOffice); 

- CT, các Phó CT UBND huyện(eOffice0; 

- Phòng KT&HT; KHTC(eOffice); 

- Ban QLDA ĐTXD 9 eOffice); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 Lê Văn Thắng 
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