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QUYẾT ĐỊNH  

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 Cao Lộc năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình 

đường bộ; 

Căn cứ Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành theo Quyết 

định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải; Tiêu chuẩn 

kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 

1682/QĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Quy 

trình bảo dưỡng thường xuyên công trình và các định mức kinh tế - kỹ thuật liên 

quan do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND 

tỉnh về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn 

định ngân sách năm 2017-2020; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ địa 

phương tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3668/TTr-

SGTVT ngày 30/12/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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 Cao Lộc 

năm 2021 với nội dung sau:  

1. Tên sản phẩm, dịch vụ: Dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện và đường đô thị của huyện 

Cao Lộc năm 2021.  

2. Đơn vị quản lý: UBND huyện Cao Lộc. 

3. Mục tiêu thực hiện: bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của các tuyến 

đường huyện và đường đô thị trên địa bàn huyện Cao Lộc đảm bảo giao thông an 

toàn, thông suốt. 

4. Nội dung và khối lượng chính: thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ theo hình thức đặt hàng. 

4.1. Đường huyện theo Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 

của UBND huyện Cao Lộc có 11 tuyến, với tổng chiều dài 146,9 km, gồm: 

- ĐH.20 (Bản Mạc – Còn Kéo): 11Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.21 (Cao Lâu – Xuất Lễ): 13,5Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.22 (Bản Danh – Co Loi): 3,8Km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.23 (Bản Đon – Pò Nhùng – Bản Lòa): 17Km mặt đường bê tông xi 

măng (BTXM), bê tông nhựa (BTN); 

- ĐH.24 (Cao Lộc – Lộc Yên – Đông Nọi): 12Km mặt đường BTXM, 

BTN, 22,1Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.25 (Hòa Cư – Gia Cát): 6Km mặt đường BTXM, BTN; 

- ĐH.26 (Pò Nghiều – Phú Xá – Hồng Phong): 2,3Km mặt đường BTXM, 

BTN, 5,7Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.27 (Xuân Long – Tràng Các): 15Km mặt đường cấp phối, đất; 

- ĐH.28 (Cao Lộc – Cao Lâu – Ba Son): 28Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.29 (Khánh Khê – Khuổi Mạ): 8,5Km mặt đường láng nhựa; 

- ĐH.29B (Gia Cát – Tân Liên): 1Km mặt đường BTXM, BTN, 1Km mặt 

đường láng nhựa.  

- Tổng chiều dài cầu trên hệ thống đường huyện Cao Lộc là 299,25m. 

4.2. Đường nội thị huyện Cao Lộc có tổng chiều dài 15,3Km, tổng chiều 

dài cầu là 38m.  

          5. Tổng dự toán (làm tròn): 4.054.412.000 đồng. 
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T 
Loại đường 

Khối lượng 

đường (Km) 

Đơn giá 1km đường, 

1m dài cầu (đồng) 
Thành tiền (đồng) 

Đường 

huyện 

Đường 

đô thị 

Đường 

huyện 

Đường 

đô thị 

Đường 

huyện 

Đường đô 

thị 

1 2 3 4 5 6 7=3*5 8=4*6 

1 

Đường 

BTXM, 

BTN 

38,3 

15,3 

24.010.19

6 

24.324.69

4 

919.590.512 

372.167.82

3 2 
Đường láng 

nhựa 
89,8 

24.094.53

6 

2.163.689.32

0 

3 
Đường đất, 

cấp phối 
18,8 

24.327.77

0 
457.362.071 

4 Cầu (m) 299,25 38 419.872 125.646.795 15.955.149 

 Cộng     3.666.288.698 388.122.971 

  
Tổng cộng (làm 

tròn) 
    4.054.412.000 

 

6. Hình thức hợp đồng: hợp đồng đặt hàng trọn gói (nghiệm thu theo chất 

lượng thực hiện). 

7. Nguồn vốn thực hiện: vốn sự nghiệp giao thông địa phương năm 2021.  

8. Thời gian thực hiện: năm 2021. 

Điều 2. UBND huyện Cao Lộc (chủ đầu tư thực hiện dịch vụ công ích 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương) có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện theo quy định. Căn cứ tình trạng hư hỏng của công trình đường 

bộ, khối lượng triển khai thực tế và số kinh phí còn dư sau nghiệm thu UBND 

huyện Cao Lộc chủ động phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung khối lượng và 

triển khai thực hiện, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí được giao đaṭ hiệu quả cao 

nhất.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ 

tịch UBND huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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