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  Kính gửi: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

Sở GTVT nhận được Văn bản số 377/VPĐP-KHNVGS ngày 23/6/2021 

của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình NTM 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; theo chức năng, 

nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, sau khi tổng hợp, Sở GTVT báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện Chương trình NTM 6 tháng đầu năm 2021 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: 

- Tham mưu UBND phát động phong trào toàn dân làm đường giao thông, 

rãnh thoát nước năm 2021 tại Văn bản số 8390/UBND-GT ngày 14/12/2020. 

- Phối hợp tham mưu UBND ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, 

rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê 

tông xi măng năm 2021 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021. 

- Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, tăng cường kiểm soát chất 

lượng làm đường GTNT, rãnh thoát nước. 

- Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, 

rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường BTXM định kỳ hằng tuần, hằng tháng theo 

yêu cầu của UBND tỉnh. 

- Rà soát kết quả thực hiện tiêu chí giao thông (lần 1) tại các xã phấn đấu đạt 

chuẩn NTM năm 2021 của huyện Kỳ Anh, Hương Khê. 

- Hoàn thành công tác thẩm định, đánh giá tiêu chí giao thông tại các xã 

sáp nhập huyện Hương Sơn. 

- Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông cấp huyện đối 

với huyện Hương Sơn; đánh giá, thẩm định tiêu chí giao thông cấp huyện đối 

với huyện Cẩm Xuyên. 

- Đôn đốc tiến độ các Chủ đầu tư có dự án triển khai trên các địa phương 

đang phấn đấu đạt chuẩn như Hương Sơn, Lộc Hà để đẩy nhanh tiến độ thi 

công, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. 

2. Kết quả thực hiện theo lĩnh vực phụ trách:  

a. Về kết quả thực hiện phong trào GTNT: 

- Tính đến ngày 24/6/2021, toàn tỉnh làm được 181/560,53 km đường giao 

thông (đạt 32,5% kế hoạch), 54/183,1 km rãnh thoát nước (đạt 30% kế hoạch), 
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phục hồi nâng cấp được 42,5/150 km mặt đường BTXM (đạt 28% kế hoạch). 

Trong đó: 

+ Về làm đường giao thông: mới có 01 huyện (Hương Sơn) đạt tiến độ > 

50% kế hoạch; 07 huyện (Kỳ Anh, Vũ Quang, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà 

Tĩnh, Thạch Hà, Đức Thọ) đạt trên 30% kế hoạch; còn lại đạt từ 10% đến dưới 

30%; cá biệt Lộc Hà mới đạt 9,8%. Một số địa phương có khối lượng thực hiện 

khá như: Thạch Hà (35,3km); Can Lộc (23km); Cẩm Xuyên, Hương Khê 

(24,5km); Hương Sơn (18km). 

+ Về làm rãnh thoát nước: mới có 02 huyện (Hương Sơn, Cẩm Xuyên) đạt 

tiến độ > 50%; 04 huyện (Vũ Quang, TX Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân) đạt trên 

30% kế hoạch; còn lại đạt từ 2% đến dưới 30%; cá biệt Lộc Hà mới đạt 2%. Một 

số địa phương có khối lượng thực hiện khá như: Hương Sơn (12km), Can Lộc 

(13,3km); huyện Kỳ Anh (11km). 

+ Về phục hồi mặt đường BTXM: có 02 huyện đạt tiến độ > 50% (Hương 

Sơn, TP Hà Tĩnh); 04 huyện (Vũ Quang, Can Lộc, Nghi Xuân) đạt trên 30% kế 

hoạch; còn lại đạt từ 2% đến dưới 30%; Lộc Hà đạt mới 14%; còn lại huyện Kỳ 

Anh, Hương Khê, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh vẫn chưa 

triển khai. 

- So với cùng kỳ năm 2020: đến ngày 25/6/2020 toàn tỉnh làm được 

185/432,3km đường giao thông (đạt 42,8%); 66,2/173,77km rãnh thoát nước (đạt 

38%); phục hồi mặt đường 11,9/106,95km (đạt 11,2%).  

Như vậy, về làm đường giao thông so với cùng kỳ năm 2020 thì khối lượng 

thực hiện đạt được tương đương năm, tuy nhiên tiến độ chậm hơn; về làm rãnh 

thoát nước kết quả thực hiện và tiến độ chậm hơn năm 2020; về phục hồi mặt 

đường kết quả thực hiện đạt được và tiến độ thực hiện cao hơn năm 2020. 

b. Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ  

Một số đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ như Thạch Hà, Can 

Lộc, Hương Khê; một số đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên 

theo quy định như TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Lộc Hà, 

Vũ Quang.                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Kết quả thực hiện Tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM 6 tháng 

đầu năm: 

a) Tiêu chí giao thông tại các xã: 

Năm 2021 tỉnh không giao chỉ tiêu đạt chuẩn NTM đối với các địa 

phương mà các huyện, xã căn cứ tình hình để đăng ký; trên cơ sở đề xuất của 

các huyện, Sở GTVT đã phối hợp rà soát, đánh giá và hướng dẫn thực hiện Tiêu 

chí giao thông cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 (gồm có 06 xã: Kỳ Anh 

02 xã, Hương Khê 04 xã). Qua nắm rà soát tình thực hiện tiêu chí số 2 đối với 

06 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 cho thấy đến nay vẫn chưa có xã nào 

đạt chuẩn theo quy định, khả năng đạt tiêu chí giao thông đối với 04 xã huyện 

Hương Khê (Hòa Hải, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Bình) trong năm 2021 

là tương đối khả quan; đối với 02 xã huyện Kỳ Anh (Kỳ Tây, Kỳ Lạc) khả năng 
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đạt chuẩn của Kỳ Tây trong năm 2021 là tương đối khả quan, đối với xã Kỳ Lạc 

hiện khối lượng thực hiện vẫn còn nhiều, nhất là 2 tuyến trục xã dài khoảng 

6,8km vẫn chưa đạt chuẩn, khả năng đạt chuẩn trong năm 2021 là khó khả thi 

nếu không huy động được nguồn vốn để đầu tư nâng cấp 2 tuyến trục xã. 

b) Tiêu chí giao thông cấp huyện:  

Sở GTVT đã phối hợp với UBND các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn để 

hướng dẫn, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông cấp huyện. 06 

tháng đầu năm 2021 đã có thêm 01 huyện là Vũ Quang đạt tiêu chí giao thông và 

đạt chuẩn NTM, huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành tiêu chí giao thông đang trình 

Hội đồng thẩm định TW bỏ phiếu công nhận; các huyện còn lại Lộc Hà, Hương 

Khê, Kỳ Anh Sở GTVT đang theo dõi, hướng dẫn thực hiện các nội dung để đạt 

chuẩn theo đúng lộ trình. 

Đối với 02 huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 là Hương Sơn và 

Lộc Hà, theo đánh giá tỷ lệ đạt chuẩn đường huyện (theo Đề án huyện đạt chuẩn 

NTM) đến nay còn thấp, khối lượng thực hiện còn nhiều, cụ thể: huyện Lộc Hà 

mới đạt chuẩn 14,4km/25,7km (tỷ lệ 56%), còn lại 11,3km chưa đạt, đang triển 

khai nâng cấp; huyện Hương Sơn đến nay mới đạt chuẩn 54,26/72,92km (tỷ lệ 

74,4%), các tuyến đường huyện chưa đạt 18,66km chưa đạt, trong đó có đoạn 

đang triển khai nâng cấp, xây dựng (tuyến Lễ - An - Tiến), có tuyến mới có chủ 

trương đầu tư (tuyến Bình – Kim Hoa). Để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021 

đòi hỏi các địa phương phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp đường 

huyện đang triển khai và hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công đối với 

các tuyến đã có chủ trương đầu tư để phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 

2021. 

4. Công tác đỡ đầu tài trợ: 

- Theo dự thảo phân công các đơn vị đỡ đầu năm 2021 thì Sở GTVT dự 

kiến giao đỡ đầu xây dựng NTM xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (phấn đấu đạt 

chuẩn năm 2021) và xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (phấn đấu đạt chuẩn NTM 

nâng cao năm 2022). Tuy nhiên, tại Văn bản số 1641/SGTVT-KH3 ngày 

26/5/2021, Sở GTVT đã có ý kiến thống nhất phân công Sở GTVT cùng với 

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là 02 đơn vị cùng đỡ đầu xã Hòa 

Hải, huyện Hương Khê trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Đối với nội dung đỡ 

đầu các xã xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, đề nghị không phân công Sở 

GTVT đỡ đầu xã đạt chuẩn NTM nâng cao để cùng với Công ty TNHH MTV Bia 

Sài Gòn - Hà Tĩnh tập trung đỡ đầu xã Hòa Hải phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế 

hoạch đề ra. Tuy nhiên, đến nay, Văn phòng NTM tỉnh vẫn chưa tham mưu 

UBND tỉnh ban hành quyết định các đơn vị đỡ đầu các xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM và NTM nâng cao nên Sở GTVT chưa có cơ sở để triển khai thực hiện kế 

hoạch đỡ đầu.  

Với vai trò là đơn vị phụ trách tiêu chí giao thông toàn tỉnh, vừa qua Sở 

GTVT đã phối hợp phòng chuyên môn UBND các huyện Hương Khê, Kỳ Anh 

kiểm tra, rà soát lại mức độ đạt chuẩn về tiêu chí giao thông của 10 xã chưa đạt 
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chuẩn để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới 

nhằm hoàn thành tiêu chí giao thông các xã theo kế hoạch đề ra. 

- Để giúp huyện Kỳ Anh, Hương Khê từng bước hoàn thiện hệ thống 

đường huyện đáp ứng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, vừa qua Sở GTVT đã tham 

mưu đề xuất UBND tỉnh ưu tiên sử dụng nguồn vốn dư của Dự án BIIG2 – Hà 

Tĩnh để đầu tư 03 tuyến đường huyện gồm 01 tuyến ĐH.145 của huyện Kỳ Anh 

và 02 tuyến HL05, HL8 cũ của huyện Hương Khê đảm bảo đạt chuẩn theo quy 

hoạch trong giai đoạn 2021-2023.  

(Chi tiết có các biểu phụ lục gửi kèm) 

II. Tồn tại hạn chế: 

1. Tồn tại, hạn chế: 

- Các xã chưa đạt chuẩn còn lại chủ yếu là các xã có điều kiện khó khăn, 

hệ thống hạ tầng giao thông còn thiếu đồng bộ, mức độ đạt chuẩn tiêu chí giao 

thông còn thấp, do đó tiến độ và kết quả thực hiện tiêu chí giao thông còn hạ 

chế, khối lượng các tuyến đường chưa đạt chuẩn còn nhiều. 

- Tiến độ phong trào GTNT 6 tháng đầu năm 2021 có chậm hơn so với 

cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh một số địa phương triển khai thực hiện kế hoạch 

làm đường giao thông, rãnh thoát nước, nâng cấp và phục hồi mặt đường BTXM 

năm 2021 đảm bảo tiến độ thì vẫn còn một số địa phương triển khai chậm, 

không đáp ứng tiến độ đề ra. 

2. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế: 

a) Khách quan: 

- Việc thực hiện tiêu chí giao thông đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn trong khi 

điều kiện ngân sách địa phương và đời sống nhân dân các xã chưa đạt chuẩn còn 

nhiều khó khăn (chủ yếu là các xã miền núi), do đó kết quả đầu tư, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng giao thông tại các xã này còn hạn chế. Cũng do nguồn lực hạn chế 

nên việc duy tu, bão dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông chưa được quan tâm 

đúng mực dẫn, các công trình xuống cấp cục bộ không được duy tu, sửa chữa 

kịp thời ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình. 

-  Về phong trào GTNT, thời điểm đầu mới triển khai thực hiện kế hoạch 

(cuối tháng 4, tháng 5), phong trào GTNT năm 2021 có nhỉnh hơn so với tiến độ 

phong trào GTNT năm 2020. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6 do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ 

thi công các công trình dự án nói chung và phong trào GTNT năm 2021 nói 

riêng. 

b) Chủ quan: 

 - Việc phân bổ nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư cho 

hệ thống hạ tầng giao thông giữa các vùng, miền còn có sự chênh lệch, chưa thực 

dự hài hòa giữa các khu vực khó khăn và các khu vực trung tâm, cần có sự điều 

chỉnh ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các xã có điều kiện khó khăn để đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong thời gian tới. 

- Một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo 
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phong trào làm GTNT trong những tháng đầu năm; một số địa phương cán bộ 

giao thông, địa chính, xây dựng vẫn còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ, hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ không phù hợp (lĩnh vực phụ trách 

không đúng chuyên ngành đào tạo) dẫn đến tiến độ thực hiện phong trào GTNT 

kém.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu 

- Năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu xây dựng, nâng cấp, phục hồi tối thiểu 

được 710,5km đường giao thông theo cơ chế nhà nước và dân cùng làm; trong 

đó làm đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh tối thiểu khoảng 

560,5km, nâng cấp, phục hồi mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ kinh phí của 

tỉnh (bằng lớp phủ vữa micro surfacing, lớp bê tông nhựa nóng hoặc lớp 

carboncor asphalt) tối thiểu được 150km. 

- Phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông đối với các xã, các huyện đăng 

ký đạt chuẩn NTM năm 2021. 

- Triển khai đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh theo lộ trình để 

từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông cấp tỉnh, phấn đấu đạt chuẩn tỉnh 

NTM trước năm 2025 theo đề án đã phê duyệt.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch 

làm đường giao thông, rãnh thoát nước, nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM 

năm 2021 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí giao thông trong 

xây dựng NTM, đặc biệt là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu năm 2021 và các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2021. 

- Bám sát nhiệm vụ trong Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM để kịp thời tham mưu 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến tiêu chí giao thông, 

phấn đấu hoàn thành tiêu chí phụ trách theo đúng lộ trình. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM 6 tháng đầu 

năm 2021, kế hoạch 6 tháng cuối năm  2021, đề nghị Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KH. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Phan Văn Trung 
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Biểu 1 

Báo cáo  kết quả thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ 

của tỉnh đến ngày 24/6/2021 

TT 
Huyện, thị xã, 

 thành phố 

Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh 
Kết quả thực hiện lũy kế đến thời 

điểm báo cáo 

Mức độ hoàn thành kế hoạch 

đầu năm 

Đường giao 

thông 

(km) 

Nâng cấp 

phục hồi 

mặt đường 

BTXM (km) 

Rãnh 

thoát 

nước 

(km) 

Đường 

giao 

thông 

(km) 

 Nâng cấp 

phục hồi 

mặt đường 

BTXM 

(km)  

Rãnh 

thoát 

nước 

(km) 

Đường 

giao 

thông 

(%) 

Nâng 

cấp 

phục hồi 

mặt 

đường 

BTXM 

(%) 

Rãnh 

thoát 

nước 

(%) 

I Huyện miền núi                   

1 Huyện Kỳ Anh 58,41 6,20 57,37     20,963                 -         10,94  35,9% 0% 19% 

2 Huyện Hương Sơn 28,70 5,50 13,94     18,200          4,200       11,90  63,4% 76% 85% 

3 Huyện Hương Khê 83,71 1,50 17,11     24,457                 -          2,56  29,2% 0% 15% 

4 Huyện Vũ Quang 13,77 0,90 1,18       4,593          0,330  0,36  33,4% 37% 31% 

II Các địa phương khác                   

1 Thị xã Kỳ Anh 16,11 0,42 8,87       7,788                 -      3,19  48,3% 0% 36% 

2 Huyện Cẩm Xuyên 80,01 12,40 7,55     24,480                -           3,99  30,6%   53% 

3 Thành phố Hà Tĩnh 15,29 12,70 6,95       4,880          6,350      1,79  31,9% 50% 26% 

4 Huyện Thạch Hà 97,59 30,29 7,45     35,324        16,262         1,71  36,2%   23% 

5 Huyện Can Lộc 86,61 28,88 28,57     22,935          9,488       13,43  26,5% 33% 47% 

6 Huyện Đức Thọ 28,40 10,08 3,10       9,910                 -                -    34,9% 0% 0% 

7 Huyện Nghi Xuân 17,00 3,03 5,28       3,301         1,232         1,63  19,4% 41% 31% 

8 Thị xã Hồng Lĩnh 9,42 6,00 16,37       1,534                 -           2,18  16,3% 0% 13% 

9 Huyện Lộc Hà 25,51 32,10 9,32       2,500          4,510         0,20  9,8% 14% 2% 

  Tổng cộng 560,53 150,00 183,06     180,87       42,372       53,88  32,3% 28,2% 29,4% 
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Biểu 2 

Tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM 

được UBND tỉnh giao hoặc chấp thuận 

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/11/2021) 

 

TT Tên xã nhận 

đỡ đầu tài trợ 

Các hoạt động đã thực hiện Giá trị tài trợ  

(tiền và giá trị tài sản)  

(Triệu đồng)  

1  Xã Hòa Hải 

(dự kiến) 

Các hoạt động: 

- Phối hợp kiểm tra, rà soát tiêu chí giao thông, đề ra giải pháp thực hiện để đạt chuẩn 

các tiêu chí theo quy định. 

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư để lồng ghép dự án xây dựng đường HL01 cũ 

(trong đó có đoạn qua trung tâm xã Hòa Hải) từ nguồn hỗ trợ ngân sách TW trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

 

 

 

185.000 
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Biểu 3 

Bảng xếp loại kết quả thực hiện phong trào GTNT 6 tháng đầu năm 2021 

TT Huyện, thành phố, 

thị xã 

Xếp loại Lý do 

1 Huyện Kỳ Anh Tốt Tiến độ không cao nhưng khối lượng đường GT làm được nhiều 

2 Huyện Hương Sơn Tốt Tiến độ cao nhất 

3 Huyện Hương Khê Tốt Tiến độ không cao nhưng khối lượng đường GT làm được nhiều, chế độ báo cáo 

nghiên túc 

4 Huyện Vũ Quang Trung bình Tiến độ chậm 

5 Thị xã Kỳ Anh Trung bình Tiến độ chậm, không thực hiện báo cáo theo quy định (mới báo cáo 03/11 lần) 

6 Huyện Cẩm Xuyên Tốt Tiến độ không cao nhưng khối lượng đường GT làm được nhiều 

7 Thành phố Hà Tĩnh Trung bình Đường GT và RTN chậm nhưng phục hồi khá 

8 Huyện Thạch Hà Tốt Tiến độ không cao nhưng khối lượng đường GT làm được nhiều, chế độ báo cáo 

nghiên túc 

9 Huyện Can Lộc Tốt Tiến độ không cao nhưng khối lượng đường GT, Rãnh TN làm được nhiều, chế độ báo 

cáo nghiên túc 

10 Huyện Đức Thọ Kém Phục hồi mặt đường và RTN chưa triển khai 

11 Huyện Nghi Xuân Kém Đường GT chậm 

12 Thị xã Hồng Lĩnh Kém Tiến độ quá chậm, không thực hiện báo cáo theo quy định (mới báo cáo 01/11 lần) 

13 Huyện Lộc Hà Kém Tiến độ quá chậm 
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