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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công trình bằng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp,  

hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn  

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới  
 

 Thực hiện Công văn số 710/SGTVT-KHTC ngày 26/3/2020 của Sở Giao 

thông vận tải Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện công trình bằng 

nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm 

đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 

UBND huyện tổng hợp và báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, 

cá nhân cho phong trào làm đường giao thông nông thôn trong Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đợt 1 năm 2019, UBND huyện Đình 

Lập đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện khảo sát, lập dự toán và phê 

duyệt dự toán 02 công trình theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các 

huyện, kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn trong 

Chương trình xây dựng nông thôn mới (đợt 1), trong đó huyện Đình Lập có 01 

công trình đã được bố trí kinh phí: Hỗ trợ cứng hóa các tuyến đường thôn, xã Kiên 

Mộc, huyện Đình Lập. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện tiếp 

tục công trình hỗ trợ tại xã Kiên Mộc và tạm dựng thực hiện công trình hỗ trợ tại xã 

Đình Lập. 

2. Kết quả thực hiện 

Với mục tiêu thực hiện hỗ trợ cho nhân dân chi phí vật liệu để cứng hóa, 

hoàn thiện đường bê tông xi măng của 05 tuyến đường thôn khó khăn trên địa 

bàn xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, giúp giao thông thuận lợi, phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. Huyện đã lựa chọn thực hiện bê tông hoá mặt đường 

của 05 tuyến đường thôn với tổng chiều dài 2.200m, rộng 2,0m, dày 0,14m, cụ 

thể: 

- Thôn Bản Tùm: 02 tuyến với tổng chiều dài: 700m 

- Thôn Khe Bủng: 01 tuyến dài 800m. 

- Thôn Bản Hang: 01 tuyến dài 500m. 
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- Thôn Hin Đăm: 01 tuyến dài 200m. 

Quy mô áp dụng theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi 

măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn và Hướng dẫn số 1101/HD-SGTVT ngày 16/6/2014 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Thiết kế mẫu mặt 

đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện đã chia làm 2 gói thầu: Gói cung cấp xi măng (216 tấn) do 

công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong thực hiện; Gói thi công xây dựng gồm 

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quang Thành (Cung cấp vật liệu: 

557m3 cát, 493m3 đá 2x4; 4.400 m2 bạt dứa, 66 ca máy trộn 500L) và nhân 

dân kết hợp thực hiện (1.122 công; 18m3 ván khuôn) để cứng hóa mặt đường. 

Công trình được thực hiện từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2019 đến nay đã 

hoàn thành. 

(Có biểu số 01 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về những kết quả cơ bản đạt được 

Được sự quan tâm hỗ trợ UBND tỉnh, huyện Đình Lập đã lựa chọn xã 

Kiên Mộc, là xã về đích NTM năm 2020 để thực hiện, nhằm đảm bảo cứng hóa 

tuyến đường đạt tiêu chí giao thông trong Chương trình xây dựng nông thôn 

mới. 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

- Trong thời gian thực hiện gặp thời tiết mưa nhiều, dẫn đến việc cung 

cấp xi măng, vật liệu đến các tuyến đường thôn rất khó khăn. 

- Do người dân thực hiện chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều thôn có số 

hộ người tham gia không nhiều, dẫn đến tuyến đường không hoàn thành đạt 

tiến độ yêu cầu. 

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư tiếp 01 

tuyến đường xã tại xã Đình Lập theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Đến nay việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã áp dụng định mức 

mới theo Công văn số 263/SXD-KT&VLXD ngày 06/3/2020 của Sở Xây dựng, vì 

vậy Hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Hướng dẫn số 1101/HD-SGTVT 

ngày 16/6/2014 đã không còn phù hợp, UBND huyện đề xuất Sở Giao thông 

vận tải tỉnh xem xét xây dựng hướng dẫn mới để UBND huyện áp dụng thực 

hiện. 
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UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Sở Giao thông vận tải tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Phòng KTHT huyện; 

- Lưu: VT.   

           

                                            

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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