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KẾ HOẠCH 

Xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn năm 2023 

 
 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc 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; Kế hoạch 

số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023;  

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, UBND huyện Lộc 

Bình xây dựng Kế hoạch xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đầu tư phát triển và quản lý hệ thống đường giao thông nông 

thôn đảm bảo thông suốt, đồng bộ, cứng hóa, bền vững, đạt chuẩn cấp hạng và kết 

nối liên hoàn với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, đường quốc lộ, nhằm phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây 

dựng nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông đối 

với các xã Tĩnh Bắc về đích nông thôn mới trong năm 2023. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực trong 

nhân dân và các thành phần kinh tế khác theo phương châm “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm”; tạo điều kiện để người dân được sử dụng cơ sở hạ tầng tốt hơn, trở thành 

cầu nối giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất 

lượng các công trình giao thông nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng tuổi 

thọ công trình. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành trên 30km đường giao thông nông 

thôn từ các nguồn vốn và huy động xã hội hóa trong năm 2023; nâng tỷ lệ cứng hóa 

đường đến trung tâm các xã đạt 100%; tỷ lệ các thôn có đường được cứng hóa đến 

trung tâm thôn đạt 77,49%. 
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- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

giao thông nông thôn.  

- Đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật xây dựng đường giao thông nông thôn; tận dụng các nguồn nguyên, 

vật liệu tại chỗ, công nghệ thi công đơn giản, dễ thực hiện để người dân tự quản lý, 

tự thi công có sự hướng dẫn về kỹ thuật. 

- Việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cộng đồng trong xây dựng 

đường giao thông nông thôn phải được thực hiện đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn 

toàn huyện, gắn với các nội dung trong xây dựng nông thôn mới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng đường bê tông xi măng các loại đạt 30km  

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, huy động nhân dân xây dựng mới đồng 

bộ mạng lưới giao thông nông thôn phục vụ hiệu quả Chương trình xây dựng 

nông thôn mới.  

- Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành đạt, vượt 30km đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn. Trên cơ sở các chương trình, dự án đã và đang triển khai 

thực hiện năm 2023, dự kiến thực hiện cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn 

với tổng chiều dài 37,91km, cụ thể như sau: 

TT Tên đường/Nội dung 
Chiều dài cứng 

hóa (Km) 
Nguồn vốn 

1 

Cứng hóa mặt đường bê tông xi măng từ nguồn xi 

măng GTNT theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 01/10/2021 của HĐND tỉnh năm 2023 

trên địa bàn huyện Lộc Bình (2.392 tấn) 

21,06 
Ngân sách nhà 

nước và xã hội hóa 

2 

Cứng hóa mặt đường BTXM theo Quyết định số 

6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND 

huyện Lộc Bình 

2,40 
Ngân sách nhà 

nước 

3 
Cứng hóa mặt đường theo đề án phát triển GTNT 

năm 2023 (Đường trục xã Tĩnh Bắc) 

2,00 

 

Ngân sách nhà 

nước và xã hội hóa 

4 
Các công trình đường GTNT năm 2022 thực hiện 

chuyển tiếp năm 2023 
12,46 

Ngân sách nhà 

nước 

 Tổng cộng: 37,91  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Nâng tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm thôn đạt 77,49% 

Sau khi sáp nhập thôn, hiện nay huyện Lộc Bình có 205 thôn, khu phố (Trong 

đó: 187 thôn và 18 khu phố). Tính đến thời điểm tháng 2/2023, đã có 143/187 thôn 

có đường đến trung tâm được cứng hóa, đạt tỷ lệ 76,47%, còn 43 thôn chưa được 

cứng hóa đường đến trung tâm thôn. Như vậy, để đạt được chỉ tiêu kế hoạch nâng tỷ 

lệ đường đến trung tâm thôn được cứng hóa lên 77,49% cần thực hiện cứng hóa 

đường đến trung tâm thôn tối thiểu là 02 thôn (khi đó, tỷ lệ cứng hóa sẽ đạt 77,54%). 
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Căn cứ vào kế hoạch được giao, danh mục các công trình đã và đang triển 

khai thực hiện xây dựng trong năm 2023, sẽ thực hiện cứng hóa đường đến trung tâm 

các thôn Khuổi O (xã Tam Gia) và các thôn của xã Tĩnh Bắc (xã xây dựng nông thôn 

mới năm 2023 với 05 thôn), sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

3. Nâng tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã đạt 100% 

Hiện nay, huyện Lộc Bình có 17/19 xã đã có đường đến trung tâm xã được 

cứng hóa, đạt tỷ lệ 89,47% (hiện còn 02 xã là Tam Gia và Tĩnh Bắc chưa được cứng 

hóa đường đến trung tâm xã - nằm trên tuyến đường tỉnh 237). 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 

2199/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải 

tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - 

Km32; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 

về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, sửa chữa đường 

Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32; Quyết định số 

1681/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về việc điều chỉnh Quyết định số 1447/QĐ-

UBND ngày 06/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - 

Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32), hiện nay Ban Quản lý xây dựng 

và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Chủ đầu tư) 

đang tích cực đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công xây dựng các gói 

thầu đề hoàn thành trong năm 2023. Sau khi hoàn thành dự án, huyện Lộc Bình sẽ 

đạt 100% các xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa theo kế hoạch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch phù 

hợp với thực tế địa phương.  

- Tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện tốt công tác kiên cố hóa đường giao thông nông thôn; hướng dẫn các nội 

dung về chuyên môn kỹ thuật, quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đường 

giao thông nông thôn, đề xuất xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện, báo cáo UBND huyện để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kịp thời.   

- Tham mưu phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn xây dựng đường bê tông xi 

măng giao thông nông thôn trên cơ sở nguồn vốn được cấp hàng năm. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông 

nông thôn sử dụng vốn ngân sách nhà nước đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

an toàn lao động và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thi công 

xây dựng. 

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

này theo quy định.  
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện hướng dẫn, 

thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích 

xuất sắc trong triển khai kế hoạch này. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ xi 

măng, vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023 cho các thôn đặc 

biệt khó khăn, các thôn thuộc xã về đích xây dựng nông thôn mới; đề xuất, bổ sung 

thêm vốn nhằm đáp ứng nhu cầu làm đường giao thông nông thôn của các xã, thị 

trấn khác trên địa bàn; tham mưu bố trí ngân sách để hỗ trợ kinh phí thực hiện các 

tuyến đường trục thôn, ngõ xóm theo Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 (Đề án 162). 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng 

giao thông - Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - 

Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32 và dự án Đường Kéo Cọ - Pò 

Nhàng (Km0+500 - Km9+00) đảm bảo tiến độ. 

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các Chủ đầu tư xây 

dựng các công trình và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc giải phóng mặt 

bằng các công trình theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền 

thông huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin về các đơn vị có 

phong trào thực hiện tốt, các gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện xây 

dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng khảo sát, thiết kế trong quá trình 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác giám sát tại hiện trường, nâng cao 

trách nhiệm quản lý đối với các công trình đường giao thông nông thôn được giao 

làm chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao 

động và các quy định khác có liên quan. Đảm bảo các công trình hoàn thành, nghiệm 

thu đưa vào sử dụng trong năm 2023, không để chuyển tiếp sang năm 2024. 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã và các đơn vị có liên quan trong công 

tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc và các công việc phát sinh 

khác trong quá trình thi công xây dựng công trình từ khi khảo sát đến khi thực hiện 

xong việc bàn giao, bảo hành công trình theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực 

tuyên truyền, vận động nhân dân, các tầng lớp xã hội, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

hưởng ứng và ủng hộ bằng nhiều hình thức để tạo nguồn đầu tư xây dựng đường 

GTNT; lồng ghép các nội dung xây dựng đường bê tông xi măng trong quá trình 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; kiên cố hóa 

đường GTNT đi đôi với quản lý, bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. 

7. UBND các xã, thị trấn  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đường 

giao thông nông thôn trên địa bàn quản lý; xây dựng, ban hành kế hoạch kiên cố hóa 
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trên địa bàn quản lý; Lập hồ sơ và tổ chức xây dựng các tuyến đường bê tông xi 

măng giao thông nông thôn đúng quy định. 

- Tích cực, chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả 

các nguồn vốn, các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng đường giao thông nông 

thôn; đảm bảo huy động nguồn lực từ nhân dân phù hợp với điều kiện địa phương, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Tính toán, lựa chọn quy mô, kết cấu đường giao thông nông thôn đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; thực hiện tốt công tác 

quản lý, bảo vệ và bảo trì các tuyến đường sau khi được đưa vào sử dụng nhằm phát 

huy hiệu quả đầu tư. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao 

ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông nói chung và đường giao thông nông thôn nói riêng. Nhân rộng 

các mô hình xã hội hóa có hiệu quả trong xây dựng, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông nông thôn; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng 

hộ, đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn (tiền, vật tư, ngày công 

lao động, hiến đất...). 

8. Chế độ báo cáo: 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo 

tiến độ thực hiện xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn về UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày mùng 9 hàng tháng để tổng hợp.  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 15 

hàng tháng. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện xây dựng đường bê tông xi măng giao thông 

nông thôn năm 2023. UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch./.  

 
 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;               

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(NVT) . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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