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DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ 
QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

HỘI THẢO ĐÀO TẠO

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ 
TRONG BẢO DƯỠNG THƯỜNG 

XUYÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VỀ PHÁT TRIỂN



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Tiêu chí giám sát bảo dưỡng thường 

xuyên đường giao thông;

2. Các mẫu giám sát cộng đồng
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TIÊU CHÍ GIÁM SÁT 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

• Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường 

bao gồm:

- Vệ sinh mặt đường

- Sửa chữa mặt đường

- Hót sụt nhỏ
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• Các vị trí hư hỏng phải đảm bảo 

đều đặn, bằng phẳng và không 

có dấu hiệu hư hỏng lại – có thể 

sử dụng thước cân bằng để đo.

• Các vết nứt: vật liệu trám dính 

bám đều và thành khe nứt không 

có dấu hiệu bị vỡ hay bong tróc

• Xác định khối lượng thực hiện 

kết hợp với Nhật ký BDTX, hình 

ảnh minh chứng
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Sửa chữa 

mặt đường 

(vá ổ gà, 

cóc gặm, 

lún cục bộ, 

lún trồi mặt 

đường, nứt 

khe...



• Mặt đường sạch, không có rác, 

cành cây và các chướng ngại vật 

khác trong phạm vi xe chạy, lề 

đường đảm bảo an toàn cho 

người và phương tiện qua lại;

• Đoạn tuyến qua khu dân cư: 

không được phơi nông sản, vật 

liệu, rác thải trên mặt-lề đường;

• Hệ thống thoát nước mặt đường 

– thoát nước dễ dàng;

• Xác định khối lượng thực hiện kết 

hợp với Nhật ký BDTX, hình ảnh 

minh chứng 5

Vệ sinh 

mặt 

đường



• Các khối sụt nhỏ phải được dọn sạch 

không làm ảnh hưởng đến phần 

đường xe chạy. Thời gian xử lý không 

quá 24h sau khi xuất hiện khối sụt nhỏ;

• Các khối sụt có ảnh hưởng đến rãnh 

thoát nước cần phải khơi tông trong 

vòng 7 ngày đảm bảo hệ thống rãnh 

thoát nước hoạt động trở lại bình 

thường, không gây tràn nước bề mặt 

và sụt lún cục bộ mặt đường;

• Xác định khối lượng thực hiện kết hợp 

với Nhật ký BDTX, hình ảnh minh 

chứng
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Hót sụt 

nhỏ



Đảm bảo an toàn giao thông

- Hành lang an toàn đường bộ;

- Các công trình của đường: biển báo hiệu, 

lan can cầu
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TIÊU CHÍ GIÁM SÁT 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ



• Hệ thống biển báo hiệu rõ 

ràng: không bị mờ, che khuất, 

nghiêng ngả, thông tin không 

chính xác – mặt biển báo phải 

phẳng và quay đúng hướng;

• Khi bị phá hoại hoặc tai nạn 

giao thông phải kiểm tra và 

báo cáo kịp thời;

• Xác định khối lượng thực hiện 

kết hợp với Nhật ký BDTX, 

hình ảnh minh chứng.
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Hành 

lang an 

toàn 

đường bộ 

và các 

công trình 

của 

đường



Công tác nền/lề đường, thoát nước

- Phát quang cây, bụi cây, rẫy cỏ 2 bên đường;

- Đắp phụ nền, lề đường, bạt/vét lề đường;

- Hệ thống thoát nước, rãnh kín, rãnh hở, thanh thải 

dòng chảy...
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TIÊU CHÍ GIÁM SÁT 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ



• Phát sạch đúng quy định về chiều 

cao, phạm vi phát cây cỏ, không 

còn tình trạng bị che khuất tầm 

nhìn của các phương tiện giao 

thông tại các đường cong, biển báo 

hiệu, cửa cống...

• Đảm bảo, kiểm soát cỏ mọc trên lề 

đường, dải phân cách, taluy 

đường...

• Xác định khối lượng công việc theo 

Nhật ký BDTX, hình ảnh minh 

chứng
10

Phát 

quang 

cây, bụi 

cây, rẫy 

cỏ 2 

bên 

đường



• Lề đường đảm bảo độ dốc ngang 

thoát nước, tại các đoạn bị lún, xói 

lở được đắp-đầm nèn lại theo hình 

dạng và kích thước ban đầu;

• Không có tình trạng ứ đọng trên lề 

đường hoặc trên bề mặt;

• Không có tình trạng lề đường thấp 

hơn mặt đường (≥ 5cm) gây mất an 

toàn giao thông

• Xác định khối lượng theo nhật ký 

BDTX, hình ảnh minh chứng
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Đắp phụ 

nền, lề 

đường, 

bạt/vét 

lề 

đường



• Đảm bảo tiết diện thoát nước bình 

thường, không có bùn đất, rác, lá 

cây... tích tụ trong rãnh dọc, rãnh 

đỉnh làm suy giảm khả năng thoát 

nước...

• Không để nước chảy qua đường 

sau mưa mà nguyên nhân là tắc 

rãnh dọc...

• Trong trường hợp trên tuyến có 

công trình cầu, việc ống thoát 

nước thông thoáng, thoát nước 

tốt...

• Xác định khối lượng theo Nhật ký 

BDTX, hình ảnh minh chứng
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Hệ 

thống 

thoát 

nước, 

rãnh kín, 

rãnh hở, 

thanh 

thải 

dòng 

chảy...



Công tác sửa chữa công trình

- Cống;

- Kè, tường chắn
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TIÊU CHÍ GIÁM SÁT 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ



• Đảm bảo cống thoát nước bình thường 
(bùn, rác, cây cỏ và các vật cản khác đã 
được dọn dẹp);

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

• Dòng chảy thượng, hạ lưu công thông 
thoát;

• Đối với các đoạn công có dòng chảy với 
lưu lượng lớn có thể ngăn xói mòn bằng 
các bao cát, xi măng-cát;

• Cây cỏ khu vực kè được phát quang;

• Xác định khối lượng theo Nhật ký BDTX, 
hình ảnh minh chứng
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Cống

Kè, 

tường 

chắn



CÁC MẪU GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG

GIÁM SÁT BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

ĐƯỜNG  VÀ CẦU
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BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN– Khảo sát hiện 

trạng đường nông thôn và cầu

Mẫu số 1

Mẫu số 2
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