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BÁO CÁO 
Khối lượng thực hiện phong trào xây dựng và phát triển GTVT năm 2020 

        

  Thực hiện Công văn số 4059/SGTVT-KH3 ngày 26/11/2020 của Sở Giao 

thông Vận tải về việc báo cáo khối lượng thực hiện phong trào xây dựng và phát 

triển GTVT trong năm 2020. UBND huyện báo cáo khối lượng thực hiện như sau: 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

Sau khi có kế hoạch phát động toàn dân làm GTNT năm 2020 của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của 

UBND huyện Đức Thọ về việc ban hành kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát 

nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 

2020 trên địa bàn huyện; ban hành một số văn bản, kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo đẩy 

nhanh công tác làm GTNT ngoài ra tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai hướng 

dẫn, đôn đốc các xã nhận xi măng làm đường GTNT theo kế hoạch đã được giao. 

 2. Về khối lược thực hiện làm đường giao thông, rãnh thoát nước năm 

2020: 

 - Ước đến hết năm huyện Đức Thọ sẽ nhận tấn xi măng, thực hiện được 

20,2/20km (101%) đường GTNT-GTNĐ và 1,5/3km (50%KH) rãnh thoát nước cụ 

thể như sau:   

+ Đường trục thôn: 2,4km 

+ Đường ngõ xóm: 16,7km 

+ Đường trục chính nội đồng: 1km 

- Trong năm 2020 các dự án, lồng ghép đã nâng cấp, làm mới được 10,2km 

đường GTNT-GTNĐ 

                                  (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

          3. Về công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên:  

          Trong năm 2020 UBND huyện Đức Thọ đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện 

công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường huyện lộ, đường 

trục xã với tổng chiều dài là 332,32km, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 

tham gia giao thông 

  4. Về chất lượng công trình:  

- Các xã đã thành lập ban giám sát công đồng nên chất lượng công trình 

được đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại đường. 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp huyện: UBND huyện đã 

giao phòng Kinh tế - Hạ tầng làm trung gian khâu nối cung ứng kịp thời xi măng 

cho các xã triển khai đúng kế hoạch; hướng dẫn các xã lập hồ sơ Báo cáo Kinh tế-

kỹ thuật dự trên mẩu thiết kế định hình của Sở Giao thông Vận tải, thẩm định các 

hỗ sơ của các xã trình lên huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện 

đúng theo thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình; hoàn thiên các hồ sơ thanh 

quyết toán theo đúng quy đinh.  



- Trách nhiệm của UBND cấp xã: UBND các xã ký hợp đồng cung ứng với 

đơn vị cung ứng để trực tiếp nhân xi măng và phân phối cho các thôn xóm triển 

khai kịp thời; Chỉ đạo thành lập Ban QL công trình, Ban Giám sát cộng đồng để 

trực tiếp chỉ đạo, giám sát chất lượng thi công các công trình tại các thôn xóm; chỉ 

đạo cán bộ chuyên môn lập báo cáo KTKT theo hướng dẫn của UBND huyện. 

5. Tồn tại hạn chế, khó khăn: 

- Các xã chưa xây dựng được kế hoạch về cả khối lượng và thời gian thực 

hiện cụ thể do phụ thuộc vào sự huy động đóng góp nguồn lực từ nhân dân. 

- Sự phối hợp giữa UBND xã và đơn vị cung ứng xi măng chưa chặt chẽ do 

đó việc giao nhận xi măng về cho các thôn xóm thi công còn chậm. 

- Các tuyến đường đã thi công xong chưa tổ chức đắp lề kịp thời, người dân 

chưa quan tâm đến việc bảo dưỡng sau khi thi công. 

6. Kế hoạch trong thời gian tới: 

- Tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo các xã thực hiện theo kế hoạch, chỉ 

đạo nhân dân đắp lề các tuyến đã thi công; hoàn thiện công tác hồ sơ báo cáo kinh 

tế-Kỹ thuật và hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình. 

- Đôn đốc các xã rà soát, đăng ký khối lượng làm giao thông, rãnh thoát 

nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020. 

Trên đây là báo cáo Khối lượng thực hiện phong trào xây dựng và phát triển GTVT 

năm 2020. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo./.  
 

 Nơi nhận: 

- Sở GTVT (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT.  
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