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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 Lộc Bình năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về 

sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa; Thông tư liên tịch số 

75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản 

lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao 

kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân 

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

sách nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 384/TTr-

SGTVT ngày 20/02/2020, 

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 Lộc Bình 

năm 2020 như 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 huyện Lộc 

Bình năm 2020.  

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

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

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 theo hình thức đặt hàng. 
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4.1. Đường huyện: Địa bàn huyện Lộc Bình có 08 tuyến, tổng chiều dài 134km, 

gồm: 

- ĐH.30 (Chi Ma - Tú Mịch - Bản Chắt): 10km mặt đường bê tông xi măng, 

bê tông nhựa và 12km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.31 (Bản Rị - Trà Ký): 4km mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa 

và 1Km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.32 (Kéo Cọ - Pò Nhàng - Bản Hu): 19km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.33 (Phiêng Quăn - Khuổi Nọi): 8km mặt đường bê tông xi măng, bê 

tông nhựa và 3km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.34 (Xuân Tình - Tồng Lầy): 11km mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa; 

- ĐH.35 (Xuân Dương - Ái Quốc - Lợi Bác): 10km mặt đường bê tông xi măng, 

bê tông nhựa; 14,5km mặt đường đất, cấp phối; 15,5km mặt đường đang thi công; 

- ĐH.36 (Pò Lọi - Bản Phải): 1km mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa 

và 14km mặt đường đất, cấp phối; 

- ĐH.37 (Na Dương - Sàn Viên - Khuất Xá): 11km mặt đường bê tông xi 

măng, bê tông nhựa. 

4.2. Đường nội thị: Tổng chiều dài 12km.  

          5. Tổng dự toán: 3.270.732.000 đồng. 
 

TT 
Loại 

đường 

Khối lượng 

đường (km), 

cầu (m) 

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 bê 

tông xi 

măng, bê 

tông nhựa 

55 

12 

24.065.754 

24.347.912 

1.323.616 

292.175.000 
2 

Đường đất, 

cấp phối 
63,5 24.481.816 1.554.595.000 

3 

Đường 

đang thi 

công 

15,5 3.498.331 54.224.136 

4 Cầu 153 0 301.444 46.121.000  

 Cộng     2.978.556.136 292.175.000 

  

Tổng cộng (làm tròn số) 

  

    3.270.732.000 

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

lượng thực hiện). 
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7. Nguồn vốn thực hiện: Vốn sự nghiệp giao thông địa phương năm 2020.  

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

Điều 2. UBND huyện Lộc Bình (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, 

số kinh phí còn dư sau nghiệm thu chủ động phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung 

khối lượng và triển khai thực hiện, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự 

nghiệp giao thông hằng năm đã được phân bổ.  

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 Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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