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Danh mục tài liệu tham khảo 

1. Mẫu hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, BDTX 

các tuyến đường địa phương năm 20... (Mẫu hợp đồng trên cơ sở chất 

lượng) 

2. Mẫu hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, BDTX 

các tuyến đường địa phương năm 20... (Mẫu hợp đồng trên cơ sở khối lượng 

thực hiện) 

3. Mẫu hợp đồng đặt hàng về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, 

BDTX đường bộ (áp dụng cho 03 hình thức hợp đồng), trong đó gồm: 

a. Mẫu số 1: Đơn đăng ký nhận “đoạn đường cộng đồng tự quản” và thực 

hiện Công tác BDTX tuýen đường. Đoạn hoặc tuyến đường: _____ 

b. Mẫu số 2: Hợp đồng giao khoán: theo phương thức quản lý “ Đoạn 

đường cộng đồng tự quản, với việc thực hiện công tác bảo dưỡng 

thường xuyên đường xã 

c. Mẫu số 3: biên bản nghiệm thu 

d. Mấu số 4: Quyết định về việc giao quyền quản lý khai thác và bảo vệ 

công trình giao thông đoạn đường ... cho tổ (nhóm)... theo phương 

thức “đoạn đường cộng đồng tự quản, thực hiện BDTX tuyến đường. 

e. Mẫu số 5ª: Dự toán BDTX đường xã (Thí dụ tính 1km cho đường: nền 

4 – 6m, mặt 2,5 – 3,5m) 

4. Nhật ký bảo dưỡng thường xuyên Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương (LRAMP) 
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I. THÔNG TIN CHÍNH 

1. Các căn cứ 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ, quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 
của Chính phủ; 

Thông tư liên tịch số 230/TTLT/BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài 
chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết 
toán Quỹ Bảo trì đường bộ; 

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Tài chính - 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh 
vực quản lý, bảo trì đường bộ và đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt 
hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

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; 

Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 về việc ban hành “Quy 
định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác BDTX quốc lộ theo chất 
lượng thực hiện”. 

Căn cứ Văn bản số ………./UBND-……. ngày ……… của ..………. về phương 
thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý BDTX các tuyến đường 
huyện, đường xã năm 20….; 

Công văn số ……….. của ………… về thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu 
BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện, 

2. Cơ quan đặt hàng 

- Tên cơ quan: UBND…………... 

- Địa chỉ: …………………………………………………………… 

- Điện thoại: …………………………..  Fax: ………………………… 

3. Tên sản phẩm, dịch vụ: Quản lý, BDTX các tuyến Đường ………………… 
năm 20…… 

4. Thời gian thực hiện: 1 năm 

- Bắt đầu: Ngày 01/01/20... 

- Kết thúc: Ngày 31/12/20…. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương phân bổ cho bảo trì đường huyện (Xã) 
và/hoặc Quỹ bảo trì đường bộ địa phương và các nguồn vốn khác. 

6. Mục tiêu: Công tác quản lý, BDTX được thực hiện liên tục trên toàn bộ tuyến 
đường nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật, phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư 
hỏng nhỏ của các bộ phận, hạng mục công trình; hạn chế tối đa sự phát triển từ hư 



hỏng nhỏ trở thành hư hỏng lớn để nâng cao tuổi thọ của công trình và đảm bảo an 
toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên đường. 

7. Điều kiện đơn vị cung ứng sản phẩm: Là đơn vị có tư cách pháp nhân, 
phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh lĩnh vực quản lý, BDTX 
đường bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

- Có đủ năng lực tài chính. 

- Có trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý và tay nghề của người lao động đáp ứng 
được các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng. 

II. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 

1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thực hiện công tác quản lý, 
BDTX đường bộ 

Định mức BDTX đường bộ ban hành kèm theo quyết định số 3409/2014/QĐ-
BGTVT ngày 8/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải; 

Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN ban hành kèm 
theo quyết định số 1682/QĐ-TCĐBVN ngày 7/10/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam; 

Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ giao thông vận tải, quy 
định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về 
việc Ban hành quy định Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác BDTX theo 
chất lượng thực hiện. 

Hướng dẫn thực hiện BDTX Đường huyện, Đường xã – Dự án LRAMP 

2. Các yêu cầu về chất lượng thực hiện đối với công tác quản lý, BDTX  

2.1. Đối với công tác quản lý 

Công tác quản lý đối với đường huyện bao gồm: tuần đường; trực bão lũ; cập 
nhật dữ liệu đường bộ, kiểm tra cầu trước và sau lũ; cập nhật dữ liệu quản lý cầu. 

Công tác quản lý đối với đường xã bao gồm: trực bão lũ, cập nhật dữ liệu 
đường bộ. 

- Yêu cầu đối với công tác tuần đường: 

+ Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao 
thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ như: xây cất nhà, lều, quán, để vật 
liệu xây dựng, xây dựng công trình trái phép …lập biên bản vi phạm và báo ngay cho 
Hạt (đội) quản lý và đơn vị cung ứng; 

+ Chủ động nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành 
quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ ban đầu hành vi vi phạm; 

+ Kiểm tra nền, mặt đường; công trình thoát nước; hệ thống báo hiệu đường bộ 
và các công trình phụ trợ khác để kịp thời phát hiện những hư hỏng  xảy ra. Nếu khối 
lượng công việc vượt quá khả năng của người tuần đường phải báo cáo cấp trên để 
có kế hoạch sửa chữa; 



+ Khi phát hiện ách tắc giao thông trước hết phải có biện pháp đảm bảo ATGT 
như: Làm rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm đường…, đồng thời báo cáo ngay với 
cấp trên để có biện pháp phân luồng và đảm bảo giao thông; 

+ Người tuần đường phải kịp thời thực hiện các công việc để bảo đảm ATGT 
như: Thu nhặt những hòn đá rơi vãi trên đường; khơi thông nước đọng trên nền, mặt 
đường và rãnh thoát nước; thu dọn cỏ rác làm tắc cống, rãnh; cắm dựng lại cọc tiêu, 
phát cành cây che khuất tầm nhìn; 

+ Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, thanh tra giao thông 
đường bộ giải phóng đường khi xe ô tô bị chết máy hoặc bị tai nạn để không làm ách 
tắc giao thông; 

+ Thống kê, theo dõi các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường mình 
phụ trách, ghi chép đầy đủ nguyên nhân gây tai nạn (nếu có thể); 

+ Theo dõi ATGT những vị trí đang thi công, nếu thấy không đảm bảo yêu cầu 
về ATGT phải nhắc nhở nhà thầu thực hiện và đồng thời báo cáo cấp trên biết để 
giải quyết; 

+ Tất cả các diễn biến về thời tiết, tình trạng cầu, đường, hệ thống báo hiệu, 
tình hình tai nạn giao thông, các trường hợp vi phạm công trìnhvà hành lang an toàn 
đường bộ (kể cả các biên bản và ý kiến giải quyết) … trong ca làm việc đều được ghi 
chi tiết vào sổ Nhật ký tuần đường; cuối ca làm việc phải báo cáo kết quả và trình 
Nhật ký tuần đường cho Hạt trưởng hoặc Lãnh đạo đơn vị cung ứng; 

Yêu cầu đối với các công tác quản lý khác: Theo yêu cầu trong Hướng dẫn 
thực hiện BDTX đường huyện, đường xã  - Dự án LRAMP 

2.2. Đối với công tác mặt đường 

- Đảm bảo giao thông thông suốt, không ách tắc giao thông; nhà thầu phải khẩn 
trương có mặt tại hiện trường (không chậm hơn 30 phút) để tổ chức phân luồng giao 
thông và phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố 
ách tắc giao thông do thiên tai hoặc xảy ra tai nạn giao thông;  

- Những vị trí phát sinh ổ gà nhỏ được phát hiện và xử lý kịp thời; 

- Những vị trí hư hỏng sình lún cao su, ổ gà, vệt xe sâu được san gạt bằng vật 
liệu tại chỗ đảm bảo kịp thời êm thuận; 

- Được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật khác; khi có 
nguy cơ mất an toàn giao thông phải khắc phục xong trong vòng 01 giờ. Đối với 
đoạn tuyến qua khu dân cư, không để hộ dân phơi nông sản, đổ, vứt rác bừa bãi 
trên mặt đường, lề đường.  

2.3. Đối với công tác an toàn giao thông 

- Biển báo được nắn sửa thường xuyên đảm bảo ngay ngắn kịp thời, không 
nghiêng ngả; 

- Cột Km, cột H, cọc tiêu: Không bị bẩn, mờ, dễ đọc và chắc chắn; các cột mờ 
phải được sơn sửa kịp thời. 

2.4. Đối với công tác nền đường, thoát nước 

- Ta luy dương: Trong phạm vi ≤ 4,0m cây cỏ cao không quá 20cm, phạm vi > 
4,0m không để cây to có đường kính lơn hơn 5cm và xõa cành xuống dưới; 

- Ta luy nền đường đắp: Không bị xói lở, đảm bảo độ dốc và độ chặt; 

- Rãnh và công trình thoát nước có lát đáy: Phải sạch rác, không được để đọng 
bùn, đất và lát đáy không bị hư hỏng; 



- Rãnh và công trình thoát nước không lát đáy: Phải sạch rác, không được để 
đọng bùn, đất và các vật chướng ngại và không vướng chướng ngại vật; 

- Hố thu và cống: Phải sạch rác và bùn đất, không vướng chướng ngại vật, 
không bị hỏng về kết cấu. Phải được lèn chặt bằng đất và vật liệu bao quanh; 

- Lề đường: Phải đảm bảo kích thước và bằng phẳng, không bị xói lở, đảm bảo 
độ dốc thoát nước ngang ra ngoài, không đọng nước, cây cỏ không cao quá 20 cm 
và không lấn ra mặt đường. 

2.5. Công tác bảo dưỡng cầu và công trình 

- Kết cấu bằng thép hoặc bằng kim loại khác: Không bị biến dạng; tất cả các bộ 
phận kim loại của toàn bộ công trình phải được sơn bảo vệ và không bị rỉ sét; thoát 
nước tốt; 

- Kết cấu bê tông: Dầm và toàn bộ các cấu kiện khác phải trong tình trạng bình 
thường và hoạt động đúng chức năng; thoát nước tốt; 

- Khe co giãn: Vệ sinh sạch sẽ và trong tình trạng bình thường; 

- Gối cầu: Đúng vị trí, sạch sẽ, bảo dưỡng đầy đủ, làm việc bình thường; 

- Tường chắn: Tình trạng tường chắn, thoát nước phải đảm bảo; 

- Lòng sông (suối): Dòng chảy tự do dưới cầu và cách cầu 100m về 2 phía 
thượng, hạ lưu phải đảm bảo không xói lở quanh mố, trụ cầu. 

3. Các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian thực hiện công tác quản lý, BDTX 

Công tác quản lý, BDTX theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu 
về kỹ thuật và thời gian thực hiện các công việc như sau: 

3.1. Đối với công tác quản lý, yêu cầu như sau: 
 

TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện 

01 

Tuần đường, 
quản lý hành lang 
đường bộ, quản 
lý ATGT 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định 
theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX đường bộ 
(Mục 6) 

Ghi chép đầy đủ đến 
ngày tiến hành nghiệm 
thu 

02 Trực bão lũ 
Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định 
theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX đường bộ 
(Mục 6) 

Có các ghi chép đầy 
đủ 

03 
Cập nhật dữ liệu 
đường bộ 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định 
theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX đường bộ 
(Mục 6) và theo biểu mẫu 1.6 

Bảng dữ liệu cập nhật 

04 Kiểm tra cầu 
- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định 
theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX đường bộ 
(Mục 6) 

Báo cáo đầy đủ theo 
yêu cầu; Có hồ sơ lưu 
trữ tại đơn vị 

05 
Cập nhật tình 
trạng cầu và quản 
lý Hồ sơ 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định 
theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX đường bộ 
(Mục 6) 

Báo cáo đầy đủ theo 
yêu cầu; Có hồ sơ lưu 
trữ tại đơn vị 

 
 
 
3.2. Đối với mặt đường, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 



01 

Sửa chữa mặt 
đường (vá ổ gà 
bong bật lún cục 
bộ) 

Mặt đường đảm bảo bằng 
phẳng, êm thuận không có 
sình lún cao su,  ổ gà vệt xe 
sâu 

Phải sửa chữa trong vòng 7 ngày 
sau khi phát hiện 

 
3.3. Đối với hệ thống biển báo và an toàn giao thông, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc 
Yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng 
Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 
Biển báo các 
loại 

Phải ngay ngắn, không bị 
bẩn, dễ đọc và chắc 
chắn. 

Phải nắn chỉnh kịp thời sau khi phát hiện 

02 
Cột km, cọc 
tiêu, cọc H 

Phải ngay ngắn, không bị 
bẩn, dễ đọc và chắc 
chắn. 

Phải nắn chỉnh kịp thời sau khi phát hiện 
cọc tiêu,  cột H, cột Km bị nghiêng ngả 

Phải sơn đầu cọc tiêu cột H, cột Km đảm 
bảo sáng đẹp rõ ràng 

 
3.4. Đối với nền đường, lề đường, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 
Taluy đắp và taluy 
đào 

Nền đường phải đảm bảo 
kích thước hình học. 

Phải hoàn tất sửa chữa trong vòng 
7 ngày sau khi phát hiện hư hỏng 

02 
Dọn dẹp lở đất 
trong phạm vi đất 
của đường bộ 

Không có đất, đá sạt lở 
- Khi vật liệu sạt lở làm tắc nghẽn 
giao thông, thì giao thông phải 
được thiết lập lại trong vòng 6 giờ. 

03 
Phát cây, cắt cỏ, 
tỉa cành 

- Không che khuất cọc tiêu 
biển báo, cột Km và ảnh 
hưởng đến thoát nước 

- Ta luy dương trong phạm vi 
≤ 4m cây cỏ không được cao 
quá 0,2m. 

- Ta luy âm trong phạm vi 
1,0m từ vai đường trở ra và 
trong bụng đường cong cây 
cỏ không được cao quá vai 
đường 0,2m. 

- Khi có cây đổ ngang đường phải 
khắc phục để đảm bảo giao thông 
trong thời gian 3h sau khi phát 
hiện. 

04 - Lề đường 
- Chênh lệch cao độ lề đường 
so với mép mặt đường không 
được vượt quá 50 mm 

Phải sửa xong trong vòng 14 ngày 
sau khi phát hiện hư hỏng. 

 
3.5. Đối với hệ thống thoát nước, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 

Rãnh dọc và 
các công trình 
thoát nước 
khác có lát 
đáy. 

Phải sạch rác và lát đáy 
không bị hư hỏng về kết 
cấu. Phải được lèn chặt 
bằng đất và vật liệu bao 
quanh. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 

- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. 

02 
Rãnh dọc và 
các công trình 
thoát nước 

Không có vướng chướng 
ngại vật. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 



TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

khác không 
có lát đáy. 

- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 7 ngày sau khi được phát hiện. 

03 Hố thu 

Phải sạch rác và không 
vướng chướng ngại vật, 
không bị hư hỏng kết cấu. 
Phải được lèn chặt bằng đất 
và vật liệu bao quanh. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 

- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. 

 
3.6. Đối với cầu và công trình, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 

Công trình 
bằng thép 
hoặc bằng kim 
loại khác 

Tất cả các bộ phận kim loại 
của toàn bộ công trình phải 
được sơn hoặc nếu không 
phải được bảo vệ và không 
bị xói mòn. 

Phải thông báo ngay cho cấp có thẩm 
quyền khi công trình bị hư hỏng đe dọa 
tới tính toàn vẹn kết cấu của công trình; 
đồng thời phải có biện pháp cảnh báo 
cho người và phương tiện lưu thông trên 
tuyến 

02 
Công trình bê 
tông 

Dầm và toàn bộ các cấu kiện 
khác phải trong tình trạng tốt 
và hoạt động đúng chức 
năng. 

Phải thông báo ngay cho cấp có thẩm 
quyền khi công trình bị hư hỏng đe đọa 
tới tính toàn vẹn kết cấu của công trình; 
đồng thời phải có biện pháp cảnh báo 
cho người và phương tiện lưu thông trên 
tuyến 

03 Khe co giãn 
Sạch rác và trong tình trạng 
tốt 

Hư hỏng và sai sót phải được sửa chữa 
trong vòng 7 ngày. 

04 Tường chắn 

Theo dõi tình trạng tường 
chắn cũng như thoát nước 
tường chắn. Nạo vét rãnh 
đỉnh 

Hư hỏng và sai sót phải được sửa chữa 
trong vòng 7 ngày. 

05 
Dòng chảy 
dưới cầu 

Phải đảm bảo dòng chảy tự 
do dưới cầu và duy trì tĩnh 
không thiết kế dưới gầm cầu. 
Theo dõi xói lở quanh mố và 
trụ cầu. 

Các nguyên nhân dấn đến việc không 
đảm bảo yêu cầu phải được thực hiện 
trong thời gian 14 ngày sau khi nước rút. 

06 
Mốc GPMB, 
Mốc lộ giới 

Phải đầy đủ theo quy định 
Hư hỏng, mất mát phải được sửa chữa 
trong vòng 28 ngày. 

III. NGHIỆM THU - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý, BDTX đường bộ 

1.1. Công tác nội nghiệp. Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan; công 
tác cập nhật số liệu vào hồ sơ, tài liệu quản lý đường, quản lý hành lang an toàn 
đường bộ, lý lịch cầu; tình hình thực hiện chế độ báo cáo, công tác đếm xe, thống kê 
tai nạn giao thông, công tác tuần đường. 

1.2. Tại hiện trường 

- Kiểm tra và nghiệm thu tổng thể toàn tuyến để đánh giá tổng quát các mục 
tiêu theo các yêu cầu trong nội dung đặt hàng; đối với cầu lớn >300 m tiến hành 
kiểm tra từng cầu. 



- Về chấm điểm: Lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 10% số Km/tuyến (đoạn tuyến) 
<50Km và 15% số Km/tuyến (đoạn tuyến) > 50Km để chấm điểm theo từng tiêu chí, 
sau đó lấy điểm bình quân để đánh giá kết quả toàn tuyến. 

2. Các tiêu chí chất lượng thực hiện của công tác quản lý, BDTX được đánh giá 
bằng hình thức chấm điểm 

Đối với công tác BDTX đường (gồm cả cầu) 

- Công tác quản lý (tối đa 10 điểm) 

Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 
(Điểm) 

A. Quản lý đường   8 

Tuần đường, quản lý hành lang 
đường bộ, quản lý ATGT 

Có thực hiện hàng ngày: Ghi chép Nhật ký 
đầu đủ 

4 

Trực bão lũ 
Phân công ca trực nghiêm túc, ghi chép thông 
tin và báo cáo kịp thời. 

2 

Cập nhật dữ liệu đường bộ 
Có đầy đủ hồ sơ quản lý đường và cập nhật 
thường xuyên, hồ sơ hoàn công đầy đủ. 

2 

B. Quản lý cầu   2 

Kiểm tra cầu Thực hiện, ghi chép chung với Tuần đường 1 

Cập nhật tình trạng cầu và 
quản lý Hồ sơ 

Có đầy đủ, số liệu trong lý lịch cầu chính xác; 
lưu trữ hồ sơ ngăn nắp và ở tình trạng tốt 
(kiểm tra xác suất 1-2 cầu/1 Hạt) 

1 

- Công tác mặt đường (30 điểm) 

Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 

(điểm) 

Công tác mặt 
đường 

  30 

Tình trạng mặt 
đường 

- Đảm bảo giao thông thông suốt, không ách tắc giao 
thông; có mặt kịp thời tại hiện trường để tổ chức phân 
luồng và ĐBGT khi có ách tắc giao thông xẩy ra. 

5 

- Những vị trí hư hỏng nhỏ như, ổ gà, bong bật, lún cục 
bộ được sửa chữa đảm bảo kịp thời êm thuận 

15 

- Được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng 
ngại vật khác; Đối với đoạn tuyến qua khu dân cư, 
không để hộ dân phơi nông sản, đổ, vứt rác bừa bãi 
trên mặt đường, lề đường.  

10 

- Công tác an toàn giao thông (tối đa 5 điểm) 

Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 
(điểm) 

Công tác ATGT:   5 

+ Hệ thống báo hiệu 
(Biển báo hiệu, cọc 
tiêu, cọc H,  cột Km...) 

- Trên thực tế hiện trường hệ thống biển báo hiệu rõ 
ràng (không bị mờ, không bị che khuất, không bị 
nghiêng ngả thông tin ghi trên biển báo, cột Km chính 
xác). 

3 

- Có hồ sơ quản lý đầy đủ và cập nhật thường xuyên. 0,5 



Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 
(điểm) 

+ Hệ thống thiết bị 
ATGT Hệ thống thiết 
bị ATGT (Hộ lan, tôn 
sóng ...) 

  

- Có sổ thống kê, theo dõi, hồ sơ quản lý đầy đủ. 0,5 

  

- Khi bị phá hoại hoặc TNGT phải kiểm tra và báo 
cáo kịp thời. 

1 

- Công tác nền đường, thoát nước (tối đa 47 điểm) 

Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 

(điểm) 

Công tác nền đường   47 

+ Phát cây cỏ trên mái 
taluy, trên lề đường 
(trong phạm vi quy 
định) 

- Phát sạch đúng quy định về chiều cao và phạm vi 
phát cây cỏ, không còn tình trạng cành cây che khuất 
tầm nhìn tại các đường cong, biển báo hiệu, cửa 
cống... 

10 

+ Lề đường 

- Lề đường đảm bảo độ dốc ngang thoát nước  10 

- Không có tình trạng nước ứ đọng trên lề đường 
hoặc trên mặt đường (nguyên nhân do lề đường cao) 

8 

- Không có tình trạng lề đường thấp hơn mặt đường 

( 5cm) gây mất an toàn giao thông 
6 

+ Rãnh thoát nước 

- Đảm bảo tiết diện thoát nước bình thường. 9 

- Không để nước chảy qua đường sau khi mưa xong 
mà nguyên nhân do rãnh dọc bị lấp tắc không được 
khơi nước kịp thời trong và sau khi mưa. 

4 

- Công tác sửa chữa công trình (tối đa 8 điểm) 

Mục Mức độ đáp ứng 
Đánh giá 

(điểm) 

Công tác công trình   8 

+ Đối với các cầu 

- Mặt cầu sạch, biển báo hiệu rõ ràng, đầy đủ. 1 

- Khe co dãn cầu được vệ sinh thường xuyên không 
tồn đọng nước và đất cát 

0,5 

- Các lỗ thoát nước trên cầu đảm bảo được vệ sinh 
nạo vét kịp thời. 

0,5 

- Dòng chảy thượng, hạ lưu cầu thông thoát. 1 

+ Đối với các cống  - Đảm bảo thoát nước bình thường. 2 

- Hố thu, cửa cống thượng hạ lưu sạch cỏ cây, 
không ứ đọng đất cát. 

1 

- Dòng chảy thượng hạ lưu cống thông thoát. 1 

+ Kè, tường chắn - Cây cỏ khu vực kè được phát quang. 1 

3. Quy định về khấu trừ kinh phí công tác quản lý, BDTX quốc lộ và hình thức 
xử lý 



3.1. Nếu số điểm bình quân đạt từ 96% đến 100% số điểm tối đa của tất cả các 
mục tiêu, tương ứng giá trị được thanh toán 100% kinh phí dự toán duyệt. 

3.2. Nếu số điểm bình quân đạt mức điểm từ 95% số điểm tối đa trở xuống, tỉ lệ 
khấu trừ như sau: 

Mục 
Tổng số điểm đạt được của các mục 

tiêu 
Tỷ lệ% khấu trừ kinh phí 

BDTX đường bao gồm 
cầu nhỏ, hệ thống cống, 
rãnh thoát nước, hệ 
thống thiết bị ATGT,… 

Từ 90% đến 95% điểm tối đa 5% 

Từ 85% đến dưới 90% điểm tối đa 10% 

Từ 80% đến dưới 85% điểm tối đa 20% 

Từ 70% đến dưới 80% điểm tối đa 25% 

Dưới 70% điểm tối đa Không nghiệm thu 

3.3. Phần kinh phí công tác BDTX đường bộ khấu trừ của Đơn vị hàng quý sẽ 
được Chủ đầu tư nhập vào quỹ để cân đối thực hiện các công việc khác. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Báo cáo khối lượng, giá trị thực hiện của công tác BDTX; tình trạng cầu đường; 
tình hình tai nạn giao thông; số vụ vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; 
số liệu đếm xe; công tác đảm bảo giao thông; công tác quản lý các tuyến (đoạn 
tuyến ) được Sở cấp phép thi công, cấp phép đấu nối và cấp phép sử dụng hành 
lang an toàn đường bộ về Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Sở GTVT theo quy định: 

- Báo cáo tháng gửi trước ngày 18 

- Báo cáo quý gửi trước ngày 18 tháng cuối quý 

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25/6 

- Báo cáo năm gửi trước 25/12. 
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I. THÔNG TIN CHÍNH 

1. Các căn cứ 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ, quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 
của Chính phủ; 

Thông tư liên tịch số 230/TTLT/BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài 
chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết 
toán Quỹ Bảo trì đường bộ; 

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Tài chính - 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh 
vực quản lý, bảo trì đường bộ và đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt 
hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

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; 

Căn cứ Văn bản số ………./UBND-……. ngày ……… của UBND tỉnh ………. 
về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý BDTX các 
tuyến đường huyện, đường xã năm 20….; 

Công văn số ……….. của ………… về thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu 
BDTX đường bộ theo khối lượng thực hiện 

2. Cơ quan đặt hàng 

- Tên cơ quan: UBND …………….... 

- Địa chỉ: . 

- Điện thoại: ………………….  Fax: ……………….. 

3. Tên sản phẩm, dịch vụ: Quản lý, BDTX các tuyến Đường ……………….. 
năm 20……. 

4. Thời gian thực hiện: 1 năm 

- Bắt đầu: Ngày 01/01/20... 

- Kết thúc: Ngày 31/12/20…. 



5. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương phân bổ cho bảo trì đường huyện (Xã) 
và/hoặc Quỹ bảo trì đường bộ địa phương và các nguồn vốn khác. 

6. Mục tiêu: Công tác quản lý, BDTX được thực hiện liên tục trên toàn bộ tuyến 
đường nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật, phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư 
hỏng nhỏ của các bộ phận, hạng mục công trình; hạn chế tối đa sự phát triển từ hư 
hỏng nhỏ trở thành hư hỏng lớn để nâng cao tuổi thọ của công trình và đảm bảo an 
toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên đường. 

7. Điều kiện đơn vị cung ứng sản phẩm: Là đơn vị có tư cách pháp nhân, 
phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh lĩnh vực quản lý, BDTX 
đường bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

- Có đủ năng lực tài chính. 

- Có trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý và tay nghề của người lao động đáp ứng 
được các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng. 

II. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 

1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thực hiện công tác quản lý, 
BDTX đường bộ 

Định mức BDTX đường bộ ban hành kèm theo quyết định số 3409/2014/QĐ-
BGTVT ngày 8/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải; 

Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN ban hành kèm 
theo quyết định số 1682/QĐ-TCĐBVN ngày 7/10/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam; 

Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ giao thông vận tải, quy 
định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về 
việc Ban hành quy định Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác BDTX theo 
chất lượng thực hiện. 

2. Các yêu cầu về chất lượng thực hiện đối với công tác quản lý, BDTX  

2.1. Đối với công tác quản lý 

Công tác quản lý đối với đường huyện bao gồm: tuần đường; trực bão lũ; cập 
nhật dữ liệu đường bộ, kiểm tra cầu trước và sau lũ; cập nhật dữ liệu quản lý cầu. 

Công tác quản lý đối với đường xã bao gồm: trực bão lũ, cập nhật dữ liệu quản 
lý cầu. 

- Yêu cầu đối với công tác tuần đường: 

+ Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao 
thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ như: xây cất nhà, lều, quán, để vật 
liệu xây dựng, xây dựng công trình trái phép …lập biên bản vi phạm và báo ngay cho 
Hạt (đội) quản lý và đơn vị cung ứng; 

+ Chủ động nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành 
quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ ban đầu hành vi vi phạm; 

+ Kiểm tra nền, mặt đường; công trình thoát nước; hệ thống báo hiệu đường bộ 
và các công trình phụ trợ khác để kịp thời phát hiện những hư hỏng  xảy ra. Nếu khối 



lượng công việc vượt quá khả năng của người tuần đường phải báo cáo cấp trên để 
có kế hoạch sửa chữa; 

+ Khi phát hiện ách tắc giao thông trước hết phải có biện pháp đảm bảo ATGT 
như: Làm rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm đường…, đồng thời báo cáo ngay với 
cấp trên để có biện pháp phân luồng và đảm bảo giao thông; 

+ Người tuần đường phải kịp thời thực hiện các công việc để bảo đảm ATGT 
như: Thu nhặt những hòn đá rơi vãi trên đường; khơi thông nước đọng trên nền, mặt 
đường và rãnh thoát nước; thu dọn cỏ rác làm tắc cống, rãnh; cắm dựng lại cọc tiêu, 
phát cành cây che khuất tầm nhìn; 

+ Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, thanh tra giao thông 
đường bộ giải phóng đường khi xe ô tô bị chết máy hoặc bị tai nạn để không làm ách 
tắc giao thông; 

+ Thống kê, theo dõi các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường mình 
phụ trách, ghi chép đầy đủ nguyên nhân gây tai nạn (nếu có thể); 

+ Theo dõi ATGT những vị trí đang thi công, nếu thấy không đảm bảo yêu cầu 
về ATGT phải nhắc nhở nhà thầu thực hiện và đồng thời báo cáo cấp trên biết để 
giải quyết; 

+ Tất cả các diễn biến về thời tiết, tình trạng cầu, đường, hệ thống báo hiệu, 
tình hình tai nạn giao thông, các trường hợp vi phạm công trìnhvà hành lang an toàn 
đường bộ (kể cả các biên bản và ý kiến giải quyết) … trong ca làm việc đều được ghi 
chi tiết vào sổ Nhật ký tuần đường; cuối ca làm việc phải báo cáo kết quả và trình 
Nhật ký tuần đường cho Hạt trưởng hoặc Lãnh đạo đơn vị cung ứng; 

- Yêu cầu đối với các công tác quản lý khác: theo Hướng dẫn Thực hiện BDTX 
Đường huyện, đường xã – Dự án LRAMP.  

2.2. Đối với công tác mặt đường 

- Đảm bảo giao thông thông suốt, không ách tắc giao thông; nhà thầu phải khẩn 
trương có mặt tại hiện trường (không chậm hơn 30 phút) để tổ chức phân luồng giao 
thông và phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố 
ách tắc giao thông do thiên tai hoặc xảy ra tai nạn giao thông;  

- Những vị trí phát sinh ổ gà nhỏ được phát hiện và xử lý kịp thời; 

- Những vị trí hư hỏng sình lún cao su, ổ gà, vệt xe sâu được san gạt bằng vật 
liệu tại chỗ đảm bảo kịp thời êm thuận; 

- Được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật khác; khi có 
nguy cơ mất an toàn giao thông phải khắc phục xong trong vòng 01 giờ. Đối với 
đoạn tuyến qua khu dân cư, không để hộ dân phơi nông sản, đổ, vứt rác bừa bãi 
trên mặt đường, lề đường.  

2.3. Đối với công tác an toàn giao thông 

- Biển báo được nắn sửa thường xuyên đảm bảo ngay ngắn kịp thời, không 
nghiêng ngả; 

- Cột Km, cột H, cọc tiêu: Không bị bẩn, mờ, dễ đọc và chắc chắn; các cột mờ 
phải được sơn sửa kịp thời. 

2.4. Đối với công tác nền đường, thoát nước 

- Ta luy dương: Trong phạm vi ≤ 4,0m cây cỏ cao không quá 20cm, phạm vi > 
4,0m không để cây to có đường kính lơn hơn 5cm và xõa cành xuống dưới; 

- Ta luy nền đường đắp: Không bị xói lở, đảm bảo độ dốc và độ chặt; 



- Rãnh và công trình thoát nước có lát đáy: Phải sạch rác, không được để đọng 
bùn, đất và lát đáy không bị hư hỏng; 

- Rãnh và công trình thoát nước không lát đáy: Phải sạch rác, không được để 
đọng bùn, đất và các vật chướng ngại và không vướng chướng ngại vật; 

- Hố thu và cống: Phải sạch rác và bùn đất, không vướng chướng ngại vật, 
không bị hỏng về kết cấu. Phải được lèn chặt bằng đất và vật liệu bao quanh; 

- Lề đường: Phải đảm bảo kích thước và bằng phẳng, không bị xói lở, đảm bảo 
độ dốc thoát nước ngang ra ngoài, không đọng nước, cây cỏ không cao quá 20 cm 
và không lấn ra mặt đường. 

2.5. Công tác bảo dưỡng cầu và công trình 

- Kết cấu bằng thép hoặc bằng kim loại khác: Không bị biến dạng; tất cả các bộ 
phận kim loại của toàn bộ công trình phải được sơn bảo vệ và không bị rỉ sét; thoát 
nước tốt; 

- Kết cấu bê tông: Dầm và toàn bộ các cấu kiện khác phải trong tình trạng bình 
thường và hoạt động đúng chức năng; thoát nước tốt; 

- Khe co giãn: Vệ sinh sạch sẽ và trong tình trạng bình thường; 

- Gối cầu: Đúng vị trí, sạch sẽ, bảo dưỡng đầy đủ, làm việc bình thường; 

- Tường chắn: Tình trạng tường chắn, thoát nước phải đảm bảo; 

- Lòng sông (suối): Dòng chảy tự do dưới cầu và cách cầu 100m về 2 phía 
thượng, hạ lưu phải đảm bảo không xói lở quanh mố, trụ cầu. 

3. Các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian thực hiện công tác quản lý, BDTX 

Công tác quản lý, BDTX theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu 
về kỹ thuật và thời gian thực hiện các công việc như sau: 

3.1. Đối với công tác quản lý, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện 

01 

Tuần đường, 
quản lý hành 
lang đường bộ, 
quản lý ATGT 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy 
định theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX 
đường bộ (Mục 6) 

Ghi chép đầy đủ đến ngày 
tiến hành nghiệm thu 

02 Trực bão lũ 
Thực hiện đầy đủ các nội dung quy 
định theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX 
đường bộ (Mục 6) 

Có các ghi chép đầy đủ 

03 
Cập nhật dữ liệu 
đường bộ 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy 
định theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX 
đường bộ (Mục 6) và theo biểu mẫu 
1.6 

Bảng dữ liệu cập nhật 

04 Kiểm tra cầu 
- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy 
định theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX 
đường bộ (Mục 6) 

Báo cáo đầy đủ theo yêu 
cầu; Có hồ sơ lưu trữ tại 
đơn vị 

05 
Cập nhật tình 
trạng cầu và 
quản lý Hồ sơ 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy 
định theo chỉ dẫn Kỹ thuật BDTX 
đường bộ (Mục 6) 

Báo cáo đầy đủ theo yêu 
cầu; Có hồ sơ lưu trữ tại 
đơn vị 

3.2. Đối với mặt đường, yêu cầu như sau: 



TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 
Sửa chữa mặt 
đường (vá ổ gà 
bong bật lún cục bộ) 

Mặt đường đảm bảo bằng 
phẳng, êm thuận không có 
sình lún cao su,  ổ gà vệt xe 
sâu 

Phải sửa chữa trong vòng 7 
ngày sau khi phát hiện 

3.3. Đối với hệ thống biển báo và an toàn giao thông, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 
Biển báo các 
loại 

Phải ngay ngắn, không bị bẩn, dễ 
đọc và chắc chắn. 

Phải nắn chỉnh kịp thời sau khi 
phát hiện 

02 
Cột km, cọc 
tiêu, cọc H 

Phải ngay ngắn, không bị bẩn, dễ 
đọc và chắc chắn. 

Phải nắn chỉnh kịp thời sau khi 
phát hiện cọc tiêu,  cột H, cột Km 
bị nghiêng ngả 

Phải sơn đầu cọc tiêu cột H, cột 
Km đảm bảo sáng đẹp rõ ràng 

3.4. Đối với nền đường, lề đường, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 
Taluy đắp và 
taluy đào 

Nền đường phải đảm bảo kích 
thước hình học. 

Phải hoàn tất sửa chữa trong 
vòng 7 ngày sau khi phát hiện hư 
hỏng 

02 

Dọn dẹp lở 
đất trong 
phạm vi đất 
của đường bộ 

Không có đất, đá sạt lở 

- Khi vật liệu sạt lở làm tắc nghẽn 
giao thông, thì giao thông phải 
được thiết lập lại trong vòng 6 
giờ. 

03 
Phát cây, cắt 
cỏ, tỉa cành 

- Không che khuất cọc tiêu biển 
báo, cột Km và ảnh hưởng đến 
thoát nước 

- Ta luy dương trong phạm vi ≤ 4m 
cây cỏ không được cao quá 0,2m. 

- Ta luy âm trong phạm vi 1,0m từ 
vai đường trở ra và trong bụng 
đường cong cây cỏ không được 
cao quá vai đường 0,2m. 

- Khi có cây đổ ngang đường 
phải khắc phục để đảm bảo giao 
thông trong thời gian 3h sau khi 
phát hiện. 

04 - Lề đường 
- Chênh lệch cao độ lề đường so 
với mép mặt đường không được 
vượt quá 50 mm 

Phải sửa xong trong vòng 14 
ngày sau khi phát hiện hư hỏng. 

3.5. Đối với hệ thống thoát nước, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc 
Yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng 
Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 

Rãnh dọc và 
các công trình 
thoát nước 
khác có lát 
đáy. 

Phải sạch rác và lát đáy 
không bị hư hỏng về kết 
cấu. Phải được lèn chặt 
bằng đất và vật liệu bao 
quanh. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 

- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. 

02 

Rãnh dọc và 
các công trình 
thoát nước 
khác không có 

Không có vướng chướng 
ngại vật. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 



TT Tên công việc 
Yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng 
Yêu cầu về thời gian thực hiện 

lát đáy. 
- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 7 ngày sau khi được phát hiện. 

03 Hố thu 

Phải sạch rác và không 
vướng chướng ngại vật, 
không bị hư hỏng kết cấu. 
Phải được lèn chặt bằng 
đất và vật liệu bao quanh. 

- Tắc nghẽn phải được khơi thông trong 
vòng 1 ngày sau khi phát hiện (đối với 
mùa mưa), 7 ngày (đối với mùa khô) 

- Hư hỏng phải được sửa chữa trong 
vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. 

3.6. Đối với cầu và công trình, yêu cầu như sau: 

TT Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Yêu cầu về thời gian thực hiện 

01 

Công trình 
bằng thép hoặc 
bằng kim loại 
khác 

Tất cả các bộ phận kim loại 
của toàn bộ công trình phải 
được sơn hoặc nếu không 
phải được bảo vệ và không bị 
xói mòn. 

Phải thông báo ngay cho cấp có thẩm 
quyền khi công trình bị hư hỏng đe dọa 
tới tính toàn vẹn kết cấu của công trình; 
đồng thời phải có biện pháp cảnh báo 
cho người và phương tiện lưu thông 
trên tuyến 

02 
Công trình bê 
tông 

Dầm và toàn bộ các cấu kiện 
khác phải trong tình trạng tốt 
và hoạt động đúng chức 
năng. 

Phải thông báo ngay cho cấp có thẩm 
quyền khi công trình bị hư hỏng đe đọa 
tới tính toàn vẹn kết cấu của công trình; 
đồng thời phải có biện pháp cảnh báo 
cho người và phương tiện lưu thông 
trên tuyến 

03 Khe co giãn 
Sạch rác và trong tình trạng 
tốt 

Hư hỏng và sai sót phải được sửa chữa 
trong vòng 7 ngày. 

04 Tường chắn 

Theo dõi tình trạng tường 
chắn cũng như thoát nước 
tường chắn. Nạo vét rãnh 
đỉnh 

Hư hỏng và sai sót phải được sửa chữa 
trong vòng 7 ngày. 

05 
Dòng chảy 
dưới cầu 

Phải đảm bảo dòng chảy tự 
do dưới cầu và duy trì tĩnh 
không thiết kế dưới gầm cầu. 
Theo dõi xói lở quanh mố và 
trụ cầu. 

Các nguyên nhân dấn đến việc không 
đảm bảo yêu cầu phải được thực hiện 
trong thời gian 14 ngày sau khi nước 
rút. 

06 
Mốc GPMB, 
Mốc lộ giới 

Phải đầy đủ theo quy định 
Hư hỏng, mất mát phải được sửa chữa 
trong vòng 28 ngày. 

III. NGHIỆM THU - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý, BDTX đường bộ 

1.1. Công tác nội nghiệp. Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan; công 
tác cập nhật số liệu vào hồ sơ, tài liệu quản lý đường, nhật ký thực hiện BDTX 
Đường bộ, bảng khối lượng công tác BDTX. 

1.2. Tại hiện trường 

- Kiểm tra và nghiệm thu tổng thể toàn tuyến để đánh giá tổng quát các mục 
tiêu theo các yêu cầu trong nội dung đặt hàng; 

- Lựa chọn đoạn đại diện để kiểm tra chất lượng thực hiện công tác BDTX theo 
Hướng dẫn thực hiện kỹ thuật BDTX. 



2. Khối lượng đặt hàng và đơn giá cho hạng mục đặt hàng 

STT Nội dung công việc Đơn vị 
 Khối 
lượng  

 Thời 
gian 
thực 
hiện  

Đơn giá 
sau thuế 

Thành tiền 
(đồng) 

A CÔNG TÁC QUẢN LÝ                 -    

1 
Tuần đường, quản lý hành 
lang đường bộ, quản lý 
ATGT 

Km/năm         

2 Trực bão lũ Km/lần         

3 
Cập nhật dữ liệu đường 
bộ 

Km/năm     

4 Kiểm tra cầu Cầu/năm     

5 
Cập nhật tình trạng cầu và 
quản lý Hồ sơ 

Cầu/năm     

B CÔNG TÁC BDTX                 -    

1 Cắt cỏ bằng máy Km/lần         

2 
Phát quang cây cỏ bằng 
thủ công 

Km/lần         

3 
Vét rãnh hở hình thang 
bằng máy 50% 

10m         

4 
Vét rãnh hở hình thang 
bằng thủ công 50% 

10m         

5 
Thông cống, thanh thải 
dòng chảy D≤1m 

md         

6 Sơn cọc Km  m2          

7 Sơn cọc tiêu m2         

8 Sơn hộ lan cứng  m2          

9 
Vá ổ gà bằng ĐDTC lớp 
trên dày 8cm (Km0-Km35) 

 100m2          

10 
Láng nhựa mặt đường 2 
lớp dày 4cm TC 3 kg/m2 
((Km0-Km35) 

 10m2          

 D CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CẦU                -    

1 
Vệ sinh mặt cầu, ống thoát 
nước 

10 m2         

2 Vệ sinh mố cầu m2         

3 Phát quang cây cỏ 100 m2         

  …………………..           

  ………………….           

  Tổng cộng           

 

 



3. Các tiêu chí kiểm tra  

Đối với công tác BDTX đường (gồm cả cầu) 

- Công tác quản lý  

Mục Mức độ đáp ứng về khối lượng và chất lượng 

A. Quản lý đường  (Khối lượng thực hiện kiểm tra xác nhận theo nhật ký 
thực hiện công tác BDTX) 

Tuần đường, quản lý hành lang 
đường bộ, quản lý ATGT 

Có thực hiện hàng ngày: Ghi chép Nhật ký đầy đủ 

Trực bão lũ 
Phân công ca trực nghiêm túc, ghi chép thông tin và báo 
cáo kịp thời. 

Cập nhật dữ liệu đường bộ 
Có đầy đủ hồ sơ quản lý đường và cập nhật thường 
xuyên, hồ sơ hoàn công đầy đủ. 

B. Quản lý cầu 
  (Khối lượng thực hiện kiểm tra xác nhận theo nhật ký 
thực hiện công tác BDTX) 

Kiểm tra cầu Thực hiện, ghi chép chung với Tuần đường 

Cập nhật tình trạng cầu và quản 
lý Hồ sơ 

Có đầy đủ, số liệu trong lý lịch cầu chính xác; lưu trữ hồ 
sơ ngăn nắp và ở tình trạng tốt (kiểm tra xác suất 1-2 
cầu/1 Hạt) 

 

- Công tác mặt đường  

Mục Mức độ đáp ứng 

Công tác mặt đường   

Tình trạng mặt đường 

- Đảm bảo giao thông thông suốt, không ách tắc giao thông; có 
mặt kịp thời tại hiện trường để tổ chức phân luồng và ĐBGT khi có 
ách tắc giao thông xẩy ra. 

- Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

- Những vị trí hư hỏng nhỏ như, ổ gà, bong bật, lún cục bộ được 
sửa chữa đảm bảo kịp thời êm thuận. 

- Xác định khối lượng đã thực hiện trên hiện trường, kết hợp với 
Nhật ký thực hiện BDTX 

- Được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật 
khác; Đối với đoạn tuyến qua khu dân cư, không để hộ dân phơi 
nông sản, đổ, vứt rác bừa bãi trên mặt đường, lề đường.  

- Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

- Công tác an toàn giao thông 

Mục Mức độ đáp ứng 

Công tác ATGT:   

+ Hệ thống báo hiệu 
(Biển báo hiệu, cọc tiêu, 
cọc H,  cột Km...) 

- Trên thực tế hiện trường hệ thống biển báo hiệu rõ ràng (không 
bị mờ, không bị che khuất, không bị nghiêng ngả thông tin ghi 
trên biển báo, cột Km chính xác). 

- Xác định khối lượng thực hiện trên hiện trường và theo Nhật ký 
thực hiện BDTX 

+ Hệ thống thiết bị - Khi bị phá hoại hoặc TNGT phải kiểm tra và báo  cáo kịp thời. 



ATGT Hệ thống thiết bị 
ATGT (Hộ lan, tôn sóng 
...) 

- Xác định khối lượng thực hiện trên hiện trường và theo Nhật ký 
thực hiện BDTX 

 

- Công tác nền đường, thoát nước 

Mục Mức độ đáp ứng 

Công tác nền đường   

+ Phát cây cỏ trên mái 
taluy, trên lề đường 
(trong phạm vi quy định) 

- Phát sạch đúng quy định về chiều cao và phạm vi phát cây 
cỏ, không còn tình trạng cành cây che khuất tầm nhìn tại các 
đường cong, biển báo hiệu, cửa cống... 

- Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

+ Lề đường 

- Lề đường đảm bảo độ dốc ngang thoát nước  

- Không có tình trạng nước ứ đọng trên lề đường hoặc trên mặt 
đường (nguyên nhân do lề đường cao) 

Không có tình trạng lề đường thấp hơn mặt đường ( 5cm) gây 
mất an toàn giao thông 

Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

+ Rãnh thoát nước 

- Đảm bảo tiết diện thoát nước bình thường. 

- Không để nước chảy qua đường sau khi mưa xong mà 
nguyên nhân do rãnh dọc bị lấp tắc không được khơi nước kịp 
thời trong và sau khi mưa. 

Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

- Công tác sửa chữa công trình 

Mục Mức độ đáp ứng 

Công tác công trình Xác định khối lượng theo Nhật ký thực hiện BDTX 

+ Đối với các cầu 

- Mặt cầu sạch, biển báo hiệu rõ ràng, đầy đủ. 

- Khe co dãn cầu được vệ sinh thường xuyên không tồn đọng 
nước và đất cát 

- Các lỗ thoát nước trên cầu đảm bảo được vệ sinh nạo vét kịp 
thời. 

- Dòng chảy thượng, hạ lưu cầu thông thoát. 

+ Đối với các cống  - Đảm bảo thoát nước bình thường. 

- Hố thu, cửa cống thượng hạ lưu sạch cỏ cây, không ứ đọng đất 
cát. 

- Dòng chảy thượng hạ lưu cống thông thoát. 

+ Kè, tường chắn - Cây cỏ khu vực kè được phát quang. 

 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Báo cáo khối lượng, giá trị thực hiện của công tác BDTX; tình trạng cầu đường;  

- Báo cáo quý gửi trước ngày 18 tháng cuối quý 

- Báo cáo năm gửi trước 25/12. 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
………., ngày ...... tháng  .....  năm  20….. 

 
 
 

 
HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

Số: ...... /20…../HĐ-ĐH 
Về việc cung ứng sản phẩm 

dịch vụ công ích quản lý, BDTX đường bộ 
 

(Áp dụng cho 03 hình thức Hợp đồng) 
 
 
 

Tên sản phẩm, dịch vụ công ích: 
Quản lý, BDTX các tuyến đường địa phương 

 
 

GIỮA 
 

CƠ QUAN ĐẶT HÀNG 
 

VÀ 
 

ĐƠN VỊ CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 
 
 



MỤC 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản 
xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;  

Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài 
chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, 
quyết toán quỹ bảo trì đường bộ; 

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Tài chính - 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh 
vực quản lý, bảo trì đường bộ và đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt 
hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CPngày 24/2/2010 
của Chính phủ; 

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 số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 về việc ban hành “Quy 
định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác BDTX quốc lộ theo chất 
lượng thực hiện” ; 

Căn cứ Văn bản số ………./UBND-……. ngày ……… của UBND tỉnh ………. 
về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý BDTX các 
tuyến đường huyện, đường xã năm 20….; 

Quyết định số          /QĐ-SGTVT ngày         /    /20…. của …………… v/v phê 
duyệt Hồ sơ đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích năm 20...; 

Quyết định số      /QĐ-SGTVT ngày /   /20…. của ……………… về việc chỉ định 
đơn vị cung ứng thực hiện công tác bảo trì đường bộ ....; 

Công văn số ……… ngày ………… của ………….. về thực hiện công tác giám 
sát, nghiệm thu BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện, 

MỤC 2 - NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 20....., tại UBND ………..…., chúng tôi 
gồm các bên dưới đây: 

a- Cơ quan đặt hàng (Đại diện bên A) 

Tên giao dịch: ................................................................................ 

Đại diện là: ....................................- Chức vụ................................. 

Địa chỉ: ......................................................................................... 

Tài khoản: ............................................., tại ................................... 

Điện thoại: ..................................................................................... 

là một Bên 

b- Đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ (Đại diện Bên B) 

Tên giao dịch: ................................................................................. 



Đại diện là: ...................................... - Chức vụ: ............................ 

Địa chỉ: ......................................................................................... 

Tài khoản: ......................................, tại ......................................... 

Mã số thuế: ........................................... 

Điện thoại: .......................................; fax: ...................................... 

là Bên còn lại 

Các Bên tại đây thống nhất hợp đồng như sau: 

Điều 1. Tên sản phẩm dịch vụ công ích 

Quản lý, BDTX  ….. 

Điều 2: Thời hạn hợp đồng 1 năm 

01 năm (từ 01/01/20…. - 31/12/20…….) 

Điều 3. Hạng mục và khối lượng (nếu có) thực hiện: ……………………………. 

Điều 4. Giá trị hợp đồng 

Trên cơ sở dự toán duyệt và kế hoạch vốn giao, các bên tiến hành ký phụ lục 
giá trị hợp đồng năm ………….. 

Điều 5. Chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật 

Tuân thủ các quy định về công tác BDTX đường bộ và Hồ sơ đặt hàng đã 
được …………….. phê duyệt tại quyết đinh số ………. Ngày ……. Tháng ……. 
năm 20…... 

Điều 6. Nghiệm thu, thanh toán 

- Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và bên B cung 
cấp đủ hồ sơ theo quy định. 

- Thời gian: Từ ngày 25 của tháng cuối quí đến ngày 10 của tháng đầu quí 
sau; riêng quý 4 hoàn thành trước ngày 20/12; lịch chính thức sẽ có thông báo 
bằng văn bản. 

Điều 7. Bảo hành công trình (chỉ áp dụng cho công tác sửa chữa có vật liệu): 

- Bên B có trách nghiệm bảo hành sau khi đã được Hội đồng nghiệm thu ký 
biên bản nghiệm thu. Nội dung bảo hành bao gồm sửa chữa những hư hỏng công 
tác sửa chữa có vật liệu của quý thực hiện; 

- Thời gian bản hành 12 tháng, được tính từ ngày nghiệm thu quý; 

Điều 8. Thanh toán hợp đồng 

- Tạm ứng: Không vượt 30% giá trị phụ lục hợp đồng và kế hoạch vốn giao 
hằng quý. 

- Thanh toán: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT 
ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn chế độ 
quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ; 

- Hình thức thanh toán: …………………….; 

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng 

Giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp khi được cấp có thẩm quyền 
cho phép. 



Điều 10. Quyền và nghĩa vụ bên B 

- Tạo mọi điều kiện cho các cơ quan chức năng thanh kiểm tra, giám sát trong 
quá trình thực hiện; 

- Thực hiện đầy đủ đúng quy định các nội dung, khối lượng, chất lượng công 
việc quản lý và BDTX cầu đường bộ đã cam kết trong hợp đồng; 

- Trong các trường hợp có sự cố, khối lượng phát sinh đột xuất nhằm đảm bảo 
an toàn giao thông và an toàn công trình bên B có trách nhiệm tổ chức các biện 
pháp cảnh báo ngăn ngừa, khắc phục theo đúng quy định đồng thời báo cáo ngay 
cho bên A biết để xử lý theo quy định; 

- Phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, 
đảm bảo giao thông thông suốt, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá 
trình thi công trên phạm vi nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Phải chịu 
mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc tai nạn xảy ra. 

- Chỉ được sử dụng vốn tạm ứng vào công tác quản lý, BDTX cầu đường, 
nghiêm cấm sử dụng vốn tạm ứng vào mục đích khác. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất bên B thực hiện 
nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định; 

- Kiểm tra, hướng dẫn kịp thời để bên B thực hiện công việc đảm bảo kỹ thuật, 
chất lượng và tiến độ; 

- Thực hiện đúng các điều khoản thanh toán đã cam kết trong hợp đồng cho bên 
B; nếu phát hiện thấy bên B không sử dụng vốn tạm ứng vào công tác quản lý, bảo 
dưỡng sửa chữa thường xuyên cầu đường thì bên A sẽ thu hồi lại vốn tạm ứng của 
Nhà thầu. 

Điều 12. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng: .... 

Điều 13. Thanh lý hợp đồng 

Ngay sau khi quyết toán năm được duyệt, hợp đồng coi như được thanh lý và 
chấm dứt hiệu lực của hợp đồng cũng như mọi nghĩa vụ có liên quan khác. 

Điều 14. Điều khoản chung 

- Phụ lục giá trị hợp đồng hàng quý là một bộ phận không thể tách rời hợp 
đồng này: 

- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp 
đồng các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật; 

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

- Hợp đồng được lập thành 8 bản có giá trị pháp lý như nhau:  

+ Bên A lưu 5 bản; 

+ Bên B lưu 3 bản; 

Điều 15. Hiệu lực hợp đồng 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết./. 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆNBÊN A 

 
 



Mẫu số 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đơn  đăng ký  nhận “Đoạn đường cộng đồng tự quản” và thực hiện  
Công tác BDTX tuyến đường 

Đoạn hoặc tuyến đường: …………….. 
 

 
Kính gửi:  Uỷ ban Nhân dân xã ……………… 

 

 Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình, tập thể, đơn vị): Ông, 
Bà……......... 

 Hộ khẩu thường trú ( hoặc địa chỉ đơn , tập thể): Thôn….xã…… 

 Sau khi được UBND xã ……… triển khai, phổ biến kế hoạch BDTX tuyến 
đường xã ………… …………. 

 Xét điều kiện, năng lực của bản thân và gia đình ( hoặc đơn vị, tập thể) có thể 
tham gia thực hiện được công việc này, vì vậy xin đề nghị UBND xã ……xem xét để 
được đăng ký nhận “Đoạn đường cộng đồng tự quản” và giao kết hợp đồng giao 
nhận khoán với ( hoặc hộ gia đình hoặc tập thể…..)  việc thực hiện công tác  BDTX 
tuyến đường: 

 Đường  xã ……… với chiều dài toàn tuyến: ……km đường bê tông và đường 
Đất: ………km năm……  

Tôi ( chúng tôi) xin cam kết: 

 Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và các công việc phải BDTX trên đoạn 
đường được giao, đảm bảo kỹ thuât, chất lượng, khối lượng và an toàn lao động, 
đảm bảo giao thông thông suốt và vệ sinh môi trường . 

 Thường xuyên có đủ lao động, dụng cụ để thực hiện công việc trong cả năm. 

 Thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng giao khoán. Nếu không thực 
hiện đảm bảo hoàn thành những công việc giao khoán trong hợp đồng tại kỳ nghiệm 
thu, thì UBND xã xem xét có thể chấm dứt hợp đồng đơn phương và tôi ( chúng tôi) 
không đòi hỏi những ngày công đã thực hiện, để tạo thuận lợi cho việc giao kế hợp 
đồng với đơn vị khác. 

 Đề nghị UBND xã……………xem xét tạo điều kiện với nội dung đề nghị trên. 

(Kèm phụ lục danh sách những người tham gia dăng ký) 

  ……….., ngày ......tháng......năm 20… 

 Đại diện……….. 

                                                                                  Ký tên 
 
 



Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 
Theo phương thức quản lý “Đoạn đường cộng đồng tự quản”,  với việc 

thực hiện công tác BDTX đường xã 
Số: 01 

Đoạn đường:............... 
 

 

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 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết về hợp 
đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ về bảo 
trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNVPTNT-BKHVĐT_BTC này 
13/04/2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 
04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; 

Căn cứ thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 Hướng dẫn quản lý, 
vận hành, khai thác đường GTNT; 

Căn cứ thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/04/2014 Hướng dẫn quản lý, 
vận hành, khai thác cầu trên đường GTNT;  

Căn cứ sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu dân 
sinh và quản lý tài sản địa phương (Tên tiếng anh viết tắt - LRAMP); 

Căn cứ hướng dẫn của địa phương………… 

 Hôm nay, ngày .. tháng … năm 20……, tại trụ sở UBND xã ………. 

Chúng tôi gồm có: 

 I. UBND xã  (hoặc Ban QLDA xã)……. ( bên giao khoán). 

 1. Ông ( bà):                         Chức vụ:  

 2. Ông ( bà):                         Chức vụ: 

 II. Bên nhận khoán: 

Ông ( bà):                          Chức vụ: Tổ trưởng, đại diện… 

 Địa chỉ: thôn : 

  Xét đơn đăng ký nhận khoán theo phương thức “Đoạn đường cộng đồng tự 
quản” thực hiện việc  BDTX đoạn đường ……. của ông ( bà):               đại diện cho 
bên nhận khoán, hai bên thoả thuận thống nhất giao kết hợp đồng nhận khoán thực 
hiện việc quản lý, bảo vệ và BDTX đường xã…………. với những điều khoản có nội 
dung như sau: 

 Điều 1. Nội dung công việc: 



 UBND xã đồng ý giao cho: đơn vị…….. do ông (Bà)…… là tổ trưởng đại diện 
của……….nhận khoán theo phương  quản lý “Đoạn đường công đồng tự quản”, thực 
hiện công việc quản lý, BDTX công trình: 

 Đường xã…………… tổng chiều dài …. Km (…..km đường bê tông và đường 
Đất:……km .v.v.) 

 Công tác quản lý, BDTX đoạn đường……. phải được thực hiện thường 
xuyên, xã tổ chức kiểm tra, giám sát, giám sát cộng đồng và được nghiệm thu, thanh 
toán kinh phí hỗ trợ theo định kỳ quý/năm (dự toán chi tiết kèm theo) gồm:  

 1. Nội dung công tác kiểm tra, thực hiện quản lý, BDTX đường xã: 

 1.1.Dọn phát cây, cắt cỏ hai bên đường ; 

1.2.Nạo vét rãnh dọc, các công trình thoát nước ; 

1.3.Bạt lề đường, đắp phụ lề đường, ta luy đường ; 

1.4.Hót sụt nhỏ ; 

1.5.Vệ sinh bùn, cát sạn mặt đường 

- Đào rãnh ngang ( xương cá) thoát nước khi trời mưa ; 

1.6.với đọan đường cấp phối và đường đất : 

- Xử lý lún nền, cao su nên, mặt đường ; 

- Vá ổ gà và sửa chữa nhỏ mặt đường. 

1.7.Thông cống, thanh thải lòng cống, Ngầm tràn, cầu ; 

1.8.Chôn lại cọc tiêu, biển báo, cọc thuỷ chí những nơi cần thiết. 

1.9.Sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở, cây đổ bên đường ; 

1.10. Quản lý xe quá tải và phát hiện, ngăn chăn các vi phạm về bảo vệ kết 
cấu hạ tầng đường bộ như xẻ rãnh qua đường, lấn chiếm hành lang, phơi thóc trên 
đường BT, đốt rơm rạ trên đường BT.v.v. 

 2. Yêu cầu đối với công tác bảo dưỡng: 

2.1. Công tác quản lý, BDTX đối với các công trình đường bộ là công việc 
thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm nhằm ngăn chặn và xử lý những hư 
hỏng có ảnh hưởng tới chất lượng và khả năng khai thác của công trình đường bộ, 
giảm tỷ lệ xuống cấp của đường, kéo dài tuổi thọ công trình, giảm chi phí vận hành 
xe cộ trên đường, giúp cho giao thông trên tuyến thường xuyên đảm bảo thông suốt, 
an toàn. Vì vậy, bên nhận khoán phải thực hiện tốt các yêu cầu sau: 

 2.2. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi 
phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: đào, 
khoan, xẻ đường trái phép, tự ý xê dịch, làm hỏng cọc tiêu, biển báo, khai thác trái 
phép cát, đá, sỏi ( trong phạm vi nền đường và hành lang bảo vệ đường). Các 
phương tiện chở hàng quá tải trọng, các xe bánh xích chạy trái phép trên đường 
hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng tới an toàn công trình đường bộ và công trình 
phụ trợ khác như cầu, cống trên đường bộ. Khi cần thiết phải báo ngay cho UBND 
xã để giải quyết hoặc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

 2.3.Thường xuyên phát dọn cây cỏ ven đường, khơi thông cống rãnh các loại, 
đắp phụ lề đường khi bị mưa hoặc các nguyên nhân khác làm xói lở, đảm bảo êm 
thuận mặt đường, hót đất sạt lở nhỏ, chặt dọn cây đổ hoặc cây, cảnh, cỏ, rác, đất, 
đá do lũ, bão. Khi trời mưa phải kiểm tra khơi thông cống rãnh kịp thời, không để 
nước đọng, không để tắc cống rãnh nước chảy tràn trên mặt đường. vá ổ gà, sửa 



chữa sình lún, trơn trượt mặt đường đất và cấp phối, đảm bảo giao thông, thông 
suốt, an toàn. Trong phạm vi chiều dài tuyến đường đã được giao bảo dưỡng, khi 
tồn tại những khối lượng công việc nêu trên yêu cầu bên nhận khoán phải triển khai 
thực hiện tiếp. 

  

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/...../20….. đến ngày 31/..../20……. 

 Điều 3. Giá trị hợp đồng nghiệm thu, thanh toán: 

Giá trị hợp đồng: ................... VN đồng 

( Bằng chữ:…........................... đồng chẵn) 

Trong đó : 

Bên nhận khoán được Ban Nghiệm thu đánh giá là hoàn thành các công việc 
được giao trong hợp đồng, sẽ được thanh toán khoản kinh phí hỗ trợ 
là :.................................Giá trị hoặc ngày công đã thực hiện còn lại, không có kinh 
phí hỗ trợ, sẽ được coi là khoản đóng góp của đơn vị.............. cho thôn, xã, theo 
hình thức ghi thu, ghi chi và báo cáo để cộng đồng biết- phần chữ đỏ cần xin thêm ý 
kiến của mọi người (thí dụ : dùng để trừ vào các khoản yêu cầu đóng góp khác .v.v.) 

3.1.Nghiệm thu: 

Hàng tháng, xã có trách nhiệm kiểm tra tiến độ, chất lượng, khối lượng công 
việc bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên của các đối tượng nhận khoán theo hợp 
đồng đã ký kết. 

Hàng quý, Ban nghiệm thu xã cùng với Bên nhận khoán thực hiện nghiệm thu 
theo tiêu chí chất lượng, đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc tại hiện 
trường. Thời gian nghiệm thu từ ngày 20 đến 25 tháng cuối quý. 

Riêng quý IV thực nghiêm thu khối lượng công việc hoàn thành của quý IV từ 
ngày 15 đến ngày 20 tháng 12, đồng thời tập hợp các quý trước để tổng nghiệm thu 
cả năm. 

3.2. Thanh toán: Căn cứ giá trị hợp đồng và kết quả nghiệm thu ( nếu bên 
nhận khoán được công nhận hoàn thành 100% công việc được giao), hàng quý, 
UBND xã thanh toán kinh phí hỗ trợ cho Bên nhận khoán. Thời gian thanh toán: từ 
ngày 1 đến ngày 5 của tháng đầu quý sau quý nghiệm thu, riêng quý 4 thanh toán 
trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12. ( Ngày tháng do từng địa 
phương quy định). 

Điều 4. Trách nhiệm của các bên: 

4.1. UBND xã:  

- Có trách nhiệm bàn giao thực địa tuyến đường bảo dưỡng và các công trình 
trên tuyến (Mẫu giao quyền quản lý tuyến đường), cử cán bộ thường xuyến kiểm tra, 
giám sát và hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng trên tuyến đường, tổ chức nghiệm thu và 
đánh giá mức độ hoàn thành công việc, thanh toán tiền hỗ trợ cho Bên nhận khoán 
tại trụ sở UBND xã. 

4.2. Bên nhận  khoán:  

-Tự tổ chức đủ lao động, dụng cụ, phương tiện và các điều kiện đảm bảo để 
thực hiện hoàn thành khối lượng theo nội dung công việc đã nêu tại Điều 1 của Hợp 
đồng này, tự tổ chức đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo 
chất lượng và yêu cầu kỹ thuật về BDTX đường xã, đảm bảo giao thông và vệ sinh 
môi trường ; chấp hành sự kiểm tra, giám sát, giám sát cộng đồng và hướng dẫn kỹ 



thuật của xã, báo cáo thường xuyên các công việc thực hiện với UBND xã trong quá 
trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp Bên nhận khoán không thực hiện đảm bảo số 
lượng, chất lượng công việc giao khoán thì bên Giao khoán yêu cầu Bên nhận khoán 
phải có trách nhiệm làm lại đảm bảo theo quy định. Nếu Bên nhận khoán không làm 
lại thì Bên giao khoán có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mọi phí tổn để khắc 
phục sự cố, thiệt hại do Bên nhận khoán chịu trách nhiệm. 

Điều 5. Điều khoản thi hành: 

          - Nội dung hướng dẫn về  BDTX đường xã  trong sổ tay Dự án gồm các 
phụ lục, được cấu thành, coi như phần hướng dẫn không thể thiếu của hợp đồng ; 

- Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều kiện, khoản đã ghi trong hợp đồng. 
Trong quá trình thực hiện, hai bên thường xuyên trao đổi, bàn bạc, giải quyết những 
vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt nội dung hợp đồng này. 

Hợp đồng được lập thành … bản, Bên nhận khoán giữ 01 bản, 01 bản gửi 
kho bạc nhà nước huyện, 01 bản gửi UBND xã, 01 bản gửi……..( Số bản theo quy 
định tại địa phương) 

 

ĐD BÊN NHẬN KHOÁN Ban QLDA hoặc ĐD UBND XÃ 

 
 

 
 



Mẫu số 03 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
 

 Hoạt động “Đoạn đường Tự quản”, thực hiện công tác 
 BDTX  

 
Tuyến đường …………………… 

Quý….Năm…... 
  

 Căn cứ……… 

           Căn cứ Hợp đồng giao khoán số…. theo phương thức “Đoạn đường cộng 
đồng tự quản”, thực hiện công tác BDTX tuyến đường…….  

          Hôm nay, ngày.......tháng.......năm 201.., tại tuyến đường . …….. chúng tôi 
gồm có: 

I. Bên giao khoán: 

1. Ông:                                      Chức vụ: Đại diện chủ đầu tư 

2. Ông:                                    Chức vụ: Đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng 
huyện 3. Ông:                                       Chức vụ: Giám sát cộng đồng 

4………. 

II. Bên nhận khoán: 

1. Ông:                                                 Chức vụ:  

2. Ông:                                                 Chức vụ:  

          3.  ………………. 

          Chúng tôi đã cùng nhau đi kiểm tra thực tế toàn tuyến đường…..được giao và 
hợp đồng theo phương thức “Đoạn đường cộng đồng tự quản”, thực hiện công tác 
BDTX theo nội dung thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng năm ….. do ( đơn vị, cá 
nhân) triển khai trong quý…/201… cùng thống nhất lập biên bản đánh giá nghiệm 
thu gồm các nội dung sau: (theo các biểu có tính chất tham khảo) 

1. Thực hiện khối lượng công việc BDTX  

STT 

 
Nội dung công việc Đơn vị 

Đánh giá 
Tỉ lệ khấu trừ 

(%) Đạt  
Không 

đạt 

I Công tác quản lý     

1 Trực bão lũ     

2 Cập nhật dữ liệu đường     

II Công tác BDTX     

1 Dọn phát cây, cỏ     

2 Khơi rãnh trời mưa     

3 Vét rãnh dọc     

4 Bạt lề đường     



5 Đào rãnh dọc, ngang     

6 Đắp phụ nền, lề đường     

7 Hót đất sụt nhỏ     

8 Vá ô gà, sình lún, trơn trượt  đường 
đất,cấp phối 

    

9 Vệ sinh, bù cát sạn mặt đường     

10 Thông cống, ngầm tràn, thanh thanh 
thải dòng chảy 

    

11 Chỉnh sửa cọc tiêu, biển báo, cọc 
thủy trí…… 

    

2. Đánh giá tiêu chí  kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo dưỡng theo Chỉ dẫn 
kỹ thuật 

3. Các công việc khác: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

5. Kiến nghị, đề nghị: 

6. Kết luận: 

 Đồng ý nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành quý I năm… ( 
hoặc yêu cầu đơn vị nhận khoán thực hiện bổ sung một số công việc sau đó nghiệm 
thu lại trước khi thanh toán). 

 7. Giá trị thanh toán: 

     …………VNĐ (hoặc số công được ghi nhận thực hiện hoàn thành).  

  Trong đó: 

   Được thanh toán khoản kinh phí hỗ trợ là :...................VNĐ, giá trị hoặc 
ngày công đã thực hiện còn lại, không có kinh phí hỗ trợ, sẽ được coi là khoản đóng 
góp của đơn vị.............. cho thôn, xã, theo hình thức ghi thu, ghi chi và báo cáo để 
cộng đồng biết (thí dụ : dùng để trừ vào các khoản yêu cầu đóng góp khác .v.v.) 

           Biên bản được lập thành …. bản: UBND xã giữ 01 bản, đơn vị BDTX giữ 
01 bản, giử KBNN huyện 01 bản…… (Số lượng bản theo từng địa phương). 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ         P. HẠ TẦNG –KINH TẾ HUYỆN       GIÁM SÁT 

 

 

 

 

  GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG        …        ĐƠN VỊ BẢO DƯỠNG TX 



Mẫu số 04 
 

UBND 
XÃ 

………………… 
 

Số: … /QĐ- 
UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……………., ngày      tháng    năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền quản lý khai thác và bảo vệ công trình giao thông 

đoạn đường…….. cho tổ (nhóm) …… theo phương thức “Đoạn đường cộng 
đồng tự quản”, thực hiện BDTX tuyến đường 

 
CHỦ TỊCH UBND XÃ …….. 

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày ……….; 

Căn cứ ………….; 

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, sử dụng thực tế các tuyến đường xã tại các thôn 
bản trên địa bàn xã ………; 

Căn cứ hợp đồng số……….. 

Xét đề nghị của ………. xã ………. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền quản lý khai thác và bảo vệ các công giao thông đoạn 
đường……cho tổ …… theo phương thức “Đoạn đường cộng đồng tự quản”, thực 
hiện công tác BDTX tuyến đường cụ thể như sau: 

- Phạm vi quản lý: gồm    + Đường bê tông dài ….. m  

+ Đường cấ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
p phối, đường đát dài…..  m   

        - Hiện trạng đoạn đường, cầu: Đang được quản lý vận hành khai thác ở 
trạng thái bình thường hoặc có những lưu ý, hoặc đang có sự cố đặc biệt như đoạn 
km ……- km….. sụt trượt khối lượng lớn (đã báo cáo huyện, chờ kinh phí phân bổ 
thực hiện) .v.v. 

Danh sách tổ, nhóm ………….gồm có các ông, bà có tên đại diện  sau:  

Ông: ……………….         Chức vụ…………….. 

(Kèm danh sách tổ, nhóm……) 

 Điều 2. Tổ, nhóm………… được giao quản lý tuyến đường trên, có nhiệm vụ 
xây dựng quy chế hoạt động trình UBND xã phê chuẩn, thực hiện hoàn thành tốt nội 
dung hợp đồng với UBND xã theo phương thức “Đoạn đường cộng đồng tự quản” 
với công tác BDTX và sửa chữa công trình từ nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ bảo trì 
đường bộ, Ngân sách địa phương, và các nguồn huy động hợp pháp khác.  

Khi có biến động thay đổi nhân sự tổ……… họp kiện toàn lại tổ chức và báo 
cáo xã theo dõi, quản lý. 

 Điều 3. Cán bộ văn phòng HĐND-UBND xã, Ban QLDA xã, ……… và các ông, 
bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 
- Phòng KTHT huyện (b/c); 
- ĐU- HĐND xã (b/c); 
- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH 
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Mẫu số 5a - Dự toán BDTX đường xã (Thí dụ tính 1 km cho đường: Nền 4 đến 6m, mặt 2,5 đến 3,5m) 

TT 

  

Hạng mục 

  

Đơn vị 

  

Khối 
lượng  

Định mức 

  

  Công         

  

Đơn giá Hợp giá 

VL NC M VL NC M 

A Công tác quản lý                     

1 Tuần tra xử lý vi phạm công   2 công/km/năm 1             

B An toàn giao thụng                     

1 Nắn chỉnh cọc tiêu, thủy chí, biển báo công   1 công/km/năm 1             

C Nền đường và thoát nước                     

1 Phát cây cỏ công   4 công/km/năm 1             

2 Khơi rãnh trời mưa công   3 công/km/năm 1             

3 Vét rãnh dọc  m  100 30m/công/km/năm 3,3             

4 Bạt lề đường m2 48 24m2/công//km/năm 2             

5 Đào rãnh dọc, ngang m3   1m3/công/năm/km 6             

6 Đắp phụ lề đường m3 6 2m3/công/năm/km 3             

7 Hót sụt nhỏ m3 4 2m3/công/năm/km 2             

D Mặt đường                     

1 Vá ổ gà cấp phối, đường đất m2 30 7m2/công//km/năm 4,3             

2 Vệ sinh mặt đường, bù cát sạn m2 400 200m2/công/km/năm 2             

3 Sử lý cao su mặt đường m2 1 0,7m2/công/năm/km 1,4              

E Cầu + cống < 10m                     

1 Thông cống, thông dòng chảy.             công   1 công/km/năm 1             

2 Thanh thải lòng cầu, vệ sinh mặt cầu công   1 công/km/năm 1             

  Tổng cộng       30,0 công       A B C 



 ( Vận dụng định mức BDTX đường bộ tại QĐ số 3409/2014/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2014 hoặc tham khảo ĐM quản lý sửa chữa thường 
xuyên đường GTNT tại QĐ số 2712/QĐ-GT ngày 14/10/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT)      

Nhân công:   A      

 Vật liệu:  B      

 Máy   C      

 Tổng   A+B+C      

           

  (Dự toán mang tính chất tham khảo, các xã căn cứ vào khối lượng thực tế của từng tuyến, lương tối thiểu từng vùng tại ĐP, để lập dự toán 
cụ thể , hợp lý).     

 

TT Định mức Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Hợp giá 

VL NC M VL NC M 

I Công tác quản lý                 

1 SCTX GTNT Kiểm tra TX xử lý vi phạm Công               

II Công tác sửa chữa                 

2 SCTX GTNT Cạo rỉ, quét sơn lẻ tẻ m2               

6 SCTX GTNT 
Bôi mỡ cáp dầu + gối cầu, sửa 
chữa sân cầu Kg               

7 SCTX GTNT Sửa chữa nhỏ khác Công               

    Cộng           A B C 



NHẬT KÝ BDTX 
Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 

 

Hợp đồng số…….., tuyến đường: ………………Xã……Huyện……Tỉnh …… 

Nhà thầu/Tổ nhóm:……………………………………… 

 

Ngày :_________ Thời gian:  Từ _______ Đến __________ 

Số người tham gia :_________________ Tổ/ Nhóm trưởng :___________________ 

Vị trí thực hiện:  Từ :_________________Đến :______________________________ 

Điều kiện thời tiết: ____________________________________________________ 

Hoạt động : __________________________________________________________ 

Tình trạng trước khi BDTX: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Thực hiện hoạt động: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kết quả hoạt động – tình trạng mặt đường, công trình sau khi BDTX: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tồn tại sau hoạt động (nếu có): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Số hiệu ảnh minh chứng và/hoặc xác nhận của người chứng kiến (nếu có) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tổ/ Nhóm trưởng BDTX    Ngày/Tháng/Năm  

 

 
______________________________    _____________ 


