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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên
các tuyến đường huyện, đường xã năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 490/KH-SGTVT ngày 02/3/2021 của Sở Giao
thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, về kiểm tra kết quả thực hiện bảo dưỡng thường
xuyên năm 2020, hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác quản lý, bảo trì đường
huyện năm 2021, UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Đối với các tuyến đường huyện
1.1. Công tác triển khai thực hiện
Căn cứ Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND
huyện Đình Lập, về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày
04/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ
công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường
huyện và đường đô thị huyện Đình Lập năm 2020.
UBND huyện đã phê duyệt, lựa chọn 06 đơn vị thực hiện công tác duy tu,
sửa chữa 09 tuyến với 137,2km đường huyện:
(1) Giao công ty TNHH Thương Mại Dương Khánh Phát duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.41, ĐH.45 tại Quyết định 114/QĐUBND ngày 10/02/2020 với tổng giá trị 611.269.000 đồng.
(2) Giao công ty TNHH MTV Lâm Thao LS duy tu, sửa chữa thường
xuyên tuyến đường huyện ĐH.48 tại Quyết định 115/QĐ-UBND ngày
10/02/2020 với tổng giá trị 991.939.000 đồng.
(3) Giao công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn duy
tu, sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện ĐH.46 và các tuyến đường nội
thị tại Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 với tổng giá trị 418.881.000
đồng.
(4) Giao công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thành duy tu,
sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện ĐH.42 tại Quyết định 117/QĐUBND ngày 10/02/2020 với tổng giá trị 392.014.000 đồng.
(5) Giao công ty TNHH MTV Cường Lợi Lạng Sơn duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.43, ĐH.44 tại Quyết định 118/QĐUBND ngày 10/02/2020 với tổng giá trị 489.924.000 đồng.
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(6) Giao công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đông Sơn duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.40, ĐH.47 tại Quyết định 119/QĐUBND ngày 10/02/2020 với tổng giá trị 490.055.000 đồng.
Đến cuối năm 2020, sau khi thanh toán, xác định được nguồn vốn dư sau
khi phân bổ, UBND huyện đã sử dụng vốn dư để thực hiện công trình Khắc
phục, đảm bảo giao thông đường vào xã Đồng Thắng (giai đoạn 3), huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn. Mục đích là để đảm bảo giao thông vị trí trung tâm xã Đồng
Thắng, đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như mong mỏi của người dân trong các năm
qua.
1.2. Công tác quản lý hồ sơ nội nghiệp
Các đơn vị đã có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, cách quản lý theo quy định,
việc cập nhật thông tin, tình hình trên tuyến, phát hiện và sửa chữa các hư hỏng
kịp thời, đáp ứng yêu cầu.
1.3. Công tác hiện trường
Trên địa bàn huyện Đình Lập gồm có 09 tuyến đường huyện với tổng
chiều dài 137,2km và 04 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài 2,752km. Trong
những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở Giao thông vận tải,
UBND huyện đã bố trí nguồn vốn thuộc Dự án LRAM để tập trung duy tu, sửa
chữa thường xuyên các tuyến đường huyện tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho
người dân. Bên cạnh đó vẫn còn đa số tuyến đường hiện đang trong tình trạng
xuống cấp, hư hỏng mặt đường do nhiều năm qua chưa được đầu tư, sửa chữa
định kỳ, hiện nay kết cấu mặt đã bị lão hóa, bong tróc, hư hỏng nặng các đơn vị
quản lý đã sửa chữa nhiều lần, tuy nhiên do khối lượng hư hỏng lớn nên trước
mắt đảm bảo sửa chữa đi lại thuận tiện.
UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện công
tác tuần kiểm, đôn đốc các đơn vị quản lý thực hiện nghiêm túc hợp đồng quản
lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường bộ; đảm bảo an toàn giao
thông, lưu thông thông suốt.
1.4. Giá trị thực hiện: Tính đến hết ngày 31/12/2020, huyện thực hiện
thanh toán với tổng giá trị đạt 3,520 tỷ đồng.
(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)
2. Đối với quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường xã
UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch duy tu, sửa chữa thường xuyên
đường bộ trên các tuyến đường xã huyện Đình Lập năm 2020 tại Quyết định số
2302/QĐ-UBND ngày 20/8/2020, với các hạng mục công việc thực hiện bao
gồm: Phát quang cây cỏ bằng máy; Vét rãnh hở bằng máy; Đắp phụ nền, lề
đường bằng cuội sỏi khai thác tại xã; Hót đất sụt nhỏ.
Đến cuối năm 2020, các xã, thị trấn đã ký hợp đồng với cá nhân, nhóm
thợ đủ năng lực và thực hiện các công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đạt
yêu cầu được giao.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021
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1. Đối với các tuyến đường huyện
1.1. Công tác triển khai thực hiện
Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND
huyện Đình Lập, về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày
24/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ
công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường
huyện và đường đô thị huyện Đình Lập năm 2021.
UBND huyện đã phê duyệt, lựa chọn 06 đơn vị thực hiện công tác duy tu,
sửa chữa 09 tuyến với 137,2km đường huyện:
(1) Giao công ty TNHH MTV Đức Kiên Lạng Sơn duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.41, ĐH.45, ĐH.46 và các tuyến
đường nội thị tại Quyết định 3583/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 với tổng giá trị
926.438.000 đồng.
(2) Giao công ty TNHH MTV Lâm Thao LS duy tu, sửa chữa thường
xuyên tuyến đường huyện ĐH.48 tại Quyết định 3584/QĐ-UBND ngày
29/12/2020 với tổng giá trị 1.166.417.000 đồng.
(3) Giao công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thành duy tu,
sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện ĐH.42 tại Quyết định 3585/QĐUBND ngày 29/12/2020 với tổng giá trị 381.592.000 đồng.
(4) Giao công ty TNHH MTV Cường Lợi Lạng Sơn duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.43, ĐH.44 tại Quyết định 3587/QĐUBND ngày 29/12/2020 với tổng giá trị 479.534.000 đồng.
(5) Giao công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đông Sơn duy tu, sửa chữa
thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.40, ĐH.47 tại Quyết định 3589/QĐUBND ngày 29/12/2020 với tổng giá trị 468.179.000 đồng.
1.2. Đối với công tác quản lý hồ sơ nội nghiệp và công tác hiện trường
UBND huyện tiếp tục giao phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra hồ sơ nội
nghiệp, cũng như quán triệt các nội dung sửa chữa trong các tác duy tu, quản lý
thường xuyên các tuyến đường huyện cho các đơn vị thực hiện như các năm
trước.
1.3. Giá trị thực hiện: Tính đến hết ngày 15/3/2021, huyện chưa thực
hiện giải ngân thanh toán.
2. Đối với các tuyến đường xã
Thực hiện theo Hướng dẫn số 3716/HDLN/SGTVT-STC ngày
31/12/2020 của Liên Sở: Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính về hướng dẫn
thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
UBND huyện phê duyệt dự toán đối với từng xã, tuy nhiên do năm 2021
có nhiều đổi mới, hiện nay mới chỉ dừng ở bước thẩm định và phê duyệt dự toán
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dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến
đường xã, thị trấn Đình Lập năm 2021. Sau khi tổ chức tập huấn được cho tất cả
các xã, thị trấn, huyện sẽ thực hiện tiếp các bước tiếp theo theo hướng dẫn của
Liên Sở.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ VÀ
NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về chất lượng
Các tuyến đường cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng, thực hiện theo các tiêu
chí của hợp đồng và đã được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện nghiệm thu và
đánh giá bằng số điểm các đơn vị đạt được.
2. Về tiến độ
Đáp ứng đúng tiến độ thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư.
3. Khó khăn, vướng mắc
Trên địa bàn huyện có 9 tuyến với 137,2km đường huyện, tỷ lệ cứng hóa
đạt 58,7/137,2km đạt 42,78%, nhiều tuyến đường đất như tuyến ĐH.40, ĐH.47
(100% đường đất), ĐH.48 (67,2% đường đất) đi qua nhiều xã, mặc dù đã thực
hiện duy tu thường xuyên, nhưng lượng xe chở gỗ quá tải lưu thông trên tuyến
đường thường xuyên, nhất là trong mùa mưa khiến tuyến đường không tránh
khỏi việc bị phá đường, lầy lội.
Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị cắm biển
báo cấm xe với tải trọng trên 8 tấn đối với các đường đã được cứng hóa, còn các
tuyến đường 100% đất chưa cắm biển báo, nhưng tình trạng chở quá tải vẫn tiếp
diễn, không thể kiểm soát.
4. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị Sở GTVT huy động Thanh tra giao thông phối hợp với UBND
huyện thường xuyên kiểm soát tải trọng các xe chạy trong các tuyến đường
huyện, để các xe nghiêm túc thực hiện chở đúng tải trọng trong thời gian tới.
IV. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021
1. Tiếp tục tăng cường công tác tuần kiểm, đôn đốc các các đơn vị thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến; Thường
xuyên kiểm tra công tác nội nghiệp của các đơn vị, hồ sơ tài liệu quản lý phải
được ghi chép đầy đủ. Các loại sổ sách, hồ sơ theo dõi như về đếm xe; tai nạn
giao thông; bão lũ; giấy phép thi công; theo dõi về vi phạm hành lang đường bộ;
theo dõi về dữ liệu cầu đường bộ, sổ phiếu kiểm tra cầu...
2. Đôn đốc tiếp tục thực hiện tác duy tu, sửa chữa, vá ổ gà mặt đường
hoàn thành theo đúng yêu cầu đã ký giữa các đơn vị thi công và Phòng Kinh tế
và Hạ tầng.
3. Hướng dẫn các xã, thị trấn duy tu đường xã đúng theo Hướng dẫn số
3716/HDLN/SGTVT-STC ngày 31/12/2020 của Liên Sở: Sở Giao thông vận tải
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và Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường
xuyên hệ thống đường xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Giao thông vân tải tỉnh
Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Giao thông vận tải (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT và HT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
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