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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn 

Tháng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập 
 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 565/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 10/3/2021 của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo số liệu phục vụ triển khai 

thực hiện đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025;  

Sau khi rà soát, tổng hợp, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực 

hiện công tác làm đường giao thông nông thôn tháng 4 năm 2022 trên địa bàn 

huyện như sau: 

1. Công tác làm đường giao thông nông thôn 

Trong tháng 4, tổng số xi măng cấp hỗ trợ để làm đường giao thông nông 

thôn là 231 tấn, làm được 1.639m đường trục xã, thôn, ngõ xóm, trục chính nội 

đồng đường rộng từ 1,0-3,0 m. Nâng tổng số xi măng cấp trong 4 tháng đầu năm 

2022 là 402 tấn, làm được 3.438 m đường trục xã, thôn, ngõ xóm, trục chính nội 

đồng đường rộng từ 1,0-3,0 m. 

Định mức XM áp dụng theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 

24/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về phê duyệt thiết kế mẫu mặt đường giao 

thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn (Có biểu chi tiết kèm theo). 

 2. Công tác duy tu sửa chữa thường xuyên 

2.1. Đường huyện 

Tổng số tuyến đường huyện trên địa bàn là 10 tuyến đường, với chiều dài 

169 km; đã thực hiện hợp đồng đặt hàng duy tu, sửa chữa thường xuyên và 

nghiệm thu thanh toán trong quý I năm 2022; Giai đoạn từ Quý II (tháng 4/2022 

đến tháng 12/2025), UBND huyện đã giao đơn vị chuyên môn tổ chức đấu thầu 

và lựa chọn được 03 đơn vị đủ năng lực thực hiện 02 gói thầu duy tu, sửa chữa 

thường xuyên. 

 2.2. Đường xã 

Tổng số tuyến đường xã là 49 tuyến, thuộc 12 xã, thị trấn với tổng chiều 

dài là 187,2 km; đã giao cho UBND các xã, thị trấn đã tiến hành thực hiện quản 

lý duy tu sửa chữa đảm bảo giao thông năm 2022.  
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 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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