
1

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



LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG THƯỜNG 

XUYÊN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG 

CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG



Các nội dung trình bày:

Phần I: Bài học kinh nghiệm trong 
công tác BDTX đường xã;

Phần II: Xây dựng Kế hoạch thực hiện 
BDTX đường địa phương 
hàng năm và các mẫu biểu.



• Căn cứ vào nguồn quỹ Bảo trì đường bộ hàng năm của 

tỉnh, Sở GTVT chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh các quy 

định, cơ chế thực hiện việc quản lý, bảo trì đường GTNT 

hoặc đường địa phương nói chung và đường xã nói riêng;

• Từ các cơ sở pháp lý đó, các phòng ban liên quan xây 

dựng hạn mức kinh phí tối thiểu cho công tác bảo dưỡng 

thường xuyên.

Ví dụ: Tỉnh Bắc Kạn: quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy 

định quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh 

phí quỹ bảo trì dường bộ tỉnh Bắc Kạn

1. Văn bản  thực hiện quy định quản lý BDTX

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm



Mục tiêu của truyền thông: 

- Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng 

đồng để có hành động phù hợp trong việc bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông;

- Thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành, 

các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý và bảo 

dưỡng thường xuyên hệ thống đường giao thông 

nông thôn;

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)

2. Đào tạo, truyền thông 



• Bởi vậy, cần:

- Phối hợp với Đài truyền thanh và truyền hình tỉnh, 

các đơn vị truyền thông, cùng các tổ chức đoàn thể 

xã hội như Hội phụ nữ… thực hiện

- Thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh, hoặc kết hợp với các nguồn vốn 

đào tạo như xóa đói giảm nghèo, vốn ODA và phối 

hợp với tỉnh Hội phụ nữ để thực hiện.

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)



Một số kỹ năng cần thiết ban đầu trong đào tạo 

và truyền thông để chuyển tải nội dung đạt hiệu 

quả  đặt ra các câu hỏi sau:

• Đào tạo cho ai, đối tượng đào tạo là những 

ai?

• Đào tạo tại đâu? Thời lượng đào tạo và đào 

tạo như thế nào (phương pháp đào tạo)?

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)



Trong thực tế, tùy vào điều kiện và kinh phí để xây 

dựng chương trình đào tạo:

• Phương pháp truyền thống: giảng viên hướng 

dẫn, học viên nghe-ghi chép và thực hành;

• Giảng viên và học viên cùng xây dựng nội dung 

theo hướng mở, thảo luận nhóm và thực hành;

• Cung cấp tài liệu và hướng dẫn…

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)



PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)

• Nội dung đào tạo là gì?

Nội dung đào tạo đã được xác định (dựa vào các 

yếu tố trên để thiết kế) phù hợp (hoặc tương thích) 

với đối tượng đào tạo như đào tạo cộng đồng thì 

nội dung phải rõ ràng, thiết thực và ngắn gọn nhất 

có thể;

Không dùng từ chuyên ngành;

Trường hợp đào tạo đối tượng là người dân tộc 

thiểu số, người không biết chữ, n ghe phải hiểu 

được, làm được.



• Thực hành: cầm tay, chỉ việc: hướng dẫn và kiểm 

tra hành động thực tế, xác định khách quan về nâng 

cao nhận thức và tính hiệu quả của đợt đào tạo để 

hoàn thiện

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)

3. Xây dựng mô hình mẫu, điển hình 

• Sau đào tạo, có các mô hình mẫu, điển hình để 

trong phát triển và nhân rộng trong thực tế qua các 

phong trào, ví dụ như phong trào “Đoạn đường 

phụ nữ tự quản” hoặc “Đoạn đường thanh niên 

tự quản” được Hội phụ nữ hoặc Đoàn thanh niên 

tỉnh triển khai.



Việc đánh giá, bình chọn sau khi thực hiện các phong 

trào, tại địa phương vào mỗi cuối năm hoặc 5 năm 1 lần. 

Qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho các phong 

trào/chương trình khác.

Với các nội dung hoạt động có hiệu quả và tích cực trên, 

là cơ sở đề nghị hàng năm tỉnh tăng hạn mức tối thiểu 

cho công tác BDTX đường giao thông.

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)

4. Đánh giá, bình chọn 

5. Gắn kết chương trình tại địa phương

Phát triển GTNT với CT xây dựng NTM, phối hợp tốt với 

các ngành và các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn 

thanh niên, Hội cựu chiến binh để làm tốt công tác quản lý, 
BDTX đường GTNT nói chung và đường xã nói riêng.



• Hiện nay ở các địa phương đã có Hội phụ nữ 

thực hiện BDTX đường xã, bởi: họ có nhiều ưu 

thế để tham gia công tác BDTX đường xã.

• Sở GTVT phối kết hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ 

từ khâu đào tạo, hướng dẫn, tới tổ chức thực 

hiện, báo cáo và đánh giá kết quả cuối kỳ;

PHẦN I. Bài học kinh nghiệm (tiếp)

6. Các đoàn thể thực hiện BDTX đường giao thông



PHẦN II: Xây dựng Kế hoạch thực hiện BDTX 

đường địa phương hàng năm và các mẫu biểu

• Lập kế hoạch BDTX cấp xã: 2 giai đoạn

– Giai đoạn 1: lập đề xuất của thôn cho kế 

hoạch bảo dưỡng đường;

– Giai đoạn 2: lập đề xuất của cấp xã cho kế 

hoạch bảo dưỡng đường – kết hợp trong lập 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm



Các bước triển khi thực hiện Bảo dưỡng thường 

xuyên đường xã:

1. Phê duyệt Ngân sách tỉnh;

2. Lập kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên;

3. Lập dự toán hoặc giá sản phẩm dịch vụ công 

ích Bảo dưỡng thường xuyên;

4. Triển khai đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, 

giao khoán tổ/đội/nhóm

5. Ký hợp đồng, triển khai thực hiện, nghiệm thu, 

thanh toán

PHẦN II: Xây dựng Kế hoạch thực hiện BDTX 

đường địa phương hàng năm và các mẫu biểu



• Thu hút cộng đồng tham gia vào lập kế 

hoạch bảo dưỡng và quản lý BDTX 

đường GTNT: 3 hoạt động:

– HĐ1: nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

trong việc tham gia vào bảo dưỡng GTNT;

– HĐ2: khảo sát đường GT trong xã, đánh giá 

và lựa chọn tuyến đường cần bảo dưỡng;

– HĐ3: Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho kế 

hoạch bảo dưỡng đường cấp xã

PHẦN II: Xây dựng Kế hoạch thực hiện BDTX 

đường địa phương hàng năm và các mẫu biểu



Mục tiêu: 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong BDTX đường 

GTNT và xây dựng tính sở hữu của cộng đồng đối với các loại 

tài sản đường bộ và qua đó tham gia vào việc BDTX đường 

GTNT;

Người tham gia: 

Người dân tại các thôn có tuyến đường cần bảo dưỡng; 

hội viên các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ UBND xã;

Người thực hiện: 

Giảng viên (các học viên đã tham gia vào khóa tập huấn 

ToT về hướng dẫn BDTX đường có sự tham gia của cộng đồng) 

của dự án;

Hoạt động 1 – Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về BDTX đường GTNT



Tài liệu mô tả về dự án

Sổ tay hướng dẫn BDTX đường GTNT có 
sự tham gia của cộng đồng;

Video mô tả các kỹ thuật bảo dưỡng 
đường GT

Các bài học kinh nghiệm từ các chương 
trình khác

Các loại 
tài liệu 

tập 
huấn

Hoạt động 1 – Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về BDTX đường GTNT (tiếp)



• Nội dung tập huấn nâng cao nhận thức

– Tại sai cần tổ/nhóm BDTX đường có sự tham gia của 

cộng đồng;

– Lợi ích của việc cộng đồng tham gia BDTX đường 

GTNT;

– Tại sao phải BDTX – tác hại của việc không bảo 

dưỡng đường;

– Chi phí thay thế cho những con đường không được 

bảo dưỡng;

– Nhiệm vụ nào được bao gồm trong BDTX;

– Tầm quan trọng của sự tham gia cộng đồng trong QL 

các tuyến đường 

Hoạt động 1 – Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về BDTX đường GTNT (tiếp)



Hoạt động 2 – Khảo sát đường GT trong xã, đánh 

giá và lựa chọn tuyến đường GTNT cần BD

Bản đồ mạng lưới đường 
nông thôn là gì?

Các con đường hiện có 
trong thôn và địa điểm 

của chúng

Ký hiệu đường (đường 
đất, đường sỏi, BTXM, 

đường nhựa)

Hiện thị cầu, cống trên 
đường và vị trí

Các vị trí, văn phòng, 
nhà văn hóa, khu dân cư 

(nếu có)

Ai thiết lập bản đồ mạng 
lưới đường và các bước 

thực hiện

Cán bộ GT hướng dẫn 
cộng đồng

Chuẩn bị: giấy A0, A4, bút 
và nơi để thảo luận

Thành lập nhóm: 5 -7 
người (nam –nữ)



Đánh giá hiện trạng đường nông thôn trong xã và lựa 

chọn tuyến đường BDTX (cán bộ đặt ra các câu hỏi để 

cộng đồng thảo luận)

–Tình trạng chất lượng đường trong nông thôn hiện nay?

–Tại sao chất lượng bây giờ lại như thế?

–Với tình hình mạng lưới đường bộ hiện nay, ảnh hưởng ntn 

đến cuộc sống và đi lại của cộng đồng?

–Công việc chính là phải làm gì để sửa chữa hư hỏng hoặc 

giảm hư hại…

–Xếp hạng ưu tiên cho các tuyến cần bảo dưỡng;

–Nội dung chính và quan trọng nào cần đưa vào kế hoạch 

bảo dưỡng đường trong năm ?

Hoạt động 2 – Khảo sát đường GT trong xã, đánh 

giá và lựa chọn tuyến đường GTNT cần BD (tiếp)



ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Mẫu bảng dữ liệu đường bộ

STT
Mã 

đường

Tên 

đường

Địa 

điểm

Điểm 

đầu 

đoạn 

tuyến

Điểm 

cuối 

đoạn 

tuyến

Chiều 

dài 

(Km)

Qui mô đường Kinh 

phí đề 

xuất 

(VND)

Chiều 

rộng

Loại 

mặt 

đường

1

2

…

1

2

…

DANH SÁCH TUYẾN ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM ..................



Ví dụ về kế hoạch hoạt động theo tháng trong 1 năm

TT Hoạt động
Ưu tiên theo tháng trong năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nạo vét rãnh đá xây

2 Nạo vét rãnh biên

3 Thanh thải dòng chảy

4 Làm sạch các cây cầu và cống hộp

5 Phát quang cây, bụi cây

6 Rẫy cỏ 2 bên lề đường

7 Sửa chữa mặt đường

8 Sửa chữa hệ thống thoát nước

9 Đắp phụ nền, lề đường

10 Hót sụt nhỏ

11 Trồng cỏ

12 Trồng bụi cây

13 Duy trì biển báo

14 Duy trì tường hộ lan

Mùa mưa Mùa khô

Ưu tiên cao Ưu tiên thấp



Lập kế hoạch bảo dưỡng đường nông 

thôn, căn cứ:

• Kết quả cuộc họp và bảng kế hoạch 

hoạt động theo tháng trong năm (ví 

dụ kế hoạch năm…)

• Bảng dữ liệu đường bộ

Kế hoạch QL và BD đường NT trong 

năm bao gồm: đường, cầu, cống cần 

được sửa chữa:

•Sửa chữa thường xuyên;

• Sửa chữa định kỳ

• Sửa chữa lớn

• Chi phí ước tính cho từng công tác 

bảo dưỡng

• Thời gian thực hiện

Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho 

kế hoạch BDTX đường cấp xã



Kinh phí ước tính cho mỗi hoạt động bảo 

dưỡng (rẫy cỏ 2 bên lề, vét rãnh xây, vệ sinh 

mặt đường, lề đường, thông cống…:

• Định mức công cho 1 km

• Đơn giá cho một công chi trả cho người 

thực hiện;

• Chi phí chung: QL, công cụ, thiết bị, 

quần áo bảo hộ, thiết bị an toàn…

Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho 

kế hoạch BDTX đường cấp xã (tiếp)



Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho 

kế hoạch BDTX đường cấp xã (tiếp)

Kinh phí ước tính cho mỗi hoạt động sửa chữa 

đường định kỳ (vá ổ gà, sửa chữa lún, nứt 

đường betong nhựa…):

•Chi phí nguyên liệu (xi măng, đất, đá, cát, 

sỏi…)

•Vật chuyển (thuê ngoài)

•Vận chuyển (đóng góp từ cộng đồng;

•Trả công cho người thực hiện sửa chữa;

•Hoạt động nào được huy động từ cộng 

đồng;

•Chị phí khác (đóng góp từ cộng đồng)



MẪU – KẾ  HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO 

DƯỠNG ĐƯỜNG GTNT

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG 

THÔN

Thôn………… xã……………huyện……………tỉnh………………

1. Bối cảnh và nguyên nhân của việc thực hiện

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Mục tiêu của kế hoạch

Kết quả cần đạt được Chỉ số đo lường



2. Hoạt động và thời gian thực hiện

3. Ngân quỹ

Tên hoạt động Thời gian thực hiện Người chịu trách 

nhiệm

MẪU – KẾ  HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO 

DƯỠNG ĐƯỜNG GTNT (tiếp)

Hạng mục Tổng tiền

I. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch bảo dưỡng/năm

Đóng góp của nhân dân (ngày làm việc + tiền mặt)

Vốn hỗ trợ từ xã (nếu có)

Quỹ được hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân khác

II. Thanh Toán



Thanh toán ngày làm việc

Vật liệu

Máy/dụng cụ

Chi phí khác (cụ thể)

MẪU – KẾ  HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO 

DƯỠNG ĐƯỜNG GTNT (tiếp)

4. Phương án thực hiện

- Bảo dưỡng thường xuyên

- Hoạt động sửa chữa

5. Kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý

Ngày      tháng      năm

Thay mặt nhóm bảo dưỡng

(Người lập ký và ghi rõ họ tên)



Bảng kế hoạch công việc chi tiết và thời gian

Hạng mục bảo dưỡng 

thường xuyên

T1 T2 T3 T4 T5 6 7 8 9 10 11 12

Rẫy cỏ hai bên đường

Vệ sinh mặt đường

Phát quang cây, bụi cây

Vét rãnh hở

Vét rãnh kín

Thông cống, thanh thải dòng 

chảy

Hót sụt nhỏ

Sửa chữa hệ thống thoát nước

Sửa chữa các rãnh xói trên 

taluy đường

Sửa chữa, đắp phụ lề đường

Sửa chữa mặt đường



Chọn công việc ưu tiên và phê duyệt 
kế hoạch trước cộng đồng

Họp trình bày các 
kết quả của việc 
khảo sát, đánh 

giá ưu tiên và lập 
kế hoạch

Công bố rõ các 
khoản chi phí 

được bố trí cho 
BDTX của cộng 

đồng

Căn cứ nhân 
sự, kinh phí và 

nhóm BDTX 
để điều chỉnh, 
bổ sung vào 

kế hoạch cuối 
cùng

Lựa chọn nhóm BDTX 
(đồng thời liệt kê các hoạt 

động mà nhóm cộng 
đồng có thể tham gia

Kế hoạch được 
công bố cho 
cộng đồng và 
đệ trình lên 
UBND xã, 

UBND huyện

Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho 

kế hoạch BDTX đường cấp xã (tiếp)



Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã cho 

kế hoạch BDTX đường cấp xã (tiếp)

Thiết lập kế hoạch kỹ thuật BD và thực hiện BD: 

Cán bộ giao thông sẽ:

o Trực tiếp hướng dẫn cộng đồng về kỹ thuật bảo 

dưỡng dựa trên tài liệu của dự án;

o Video hướng dẫn kỹ thuật đã được xây dựng 

chuyển giao cho cộng đồng;

o Các thủ tục về đấu thầu của cộng đồng được phổ 

biến rộng rãi

o Hướng dẫn công đồng thành lập các nhóm bảo 

dưỡng, (ưu tiên các nhóm phụ nữ được thành lập 

bởi Hội phụ nữ xã/thôn)



Hình thành nhóm bảo dưỡng: ai có thể tham gia nhóm 

bảo dưỡng:

 Các hộ gia đình có thể liên kết để thành lập nhóm;

 Các thành viên hội/tổ chức xã hội;

 Các nhóm bảo dưỡng cần phải có 30% phụ nữ tham gia 

vào nhóm;

 Số lượng từ 07 – 10 người, gồm:

 01 lãnh đạo,

 phó trưởng nhóm

 kế toán

 Thủ quỹ

 Và các thành viên khác

Hoạt động 3 – Lập đề xuất của thôn và cấp xã 

cho kế hoạch BDTX đường cấp xã (tiếp)



Câu 1:

Các bước triển khai thực hiện công tác bảo dường 

thường xuyên đường xã, đường huyện ? Nêu chi tiết 

từng bước ?

Câu 2:

Liên hệ các bài học kinh nghiệm từ thực tế đã nêu với  

hoạt động tại địa phương.

Trao đổi/ thảo luận



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


