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HƯỚNG DẪN  

Về việc thực hiện đánh giá tiêu chí giao thông (tiêu chí 2) trong Bộ tiêu chí 
xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.  

 

 Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 
2025. 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy 
định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông 
thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và 
huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”; 

 Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới 
nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; 

 Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các bước đánh giá tiêu chí 
giao thông (tiêu chí 2) trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới 
nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn như 
sau: 

I. Một số chỉ tiêu chung: 

1. Một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới. 
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a) Chỉ tiêu 2.1. Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 
đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%; 

b) Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất 
được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ ≥80%; 

c) Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện 
quanh năm đạt tỷ lệ ≥70%; 

d) Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển 
hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ ≥60%; 

2. Một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

a) Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - 
xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu 
sáng, cây xanh…) theo quy định 

- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm theo quy định đạt 100%. 

- Tỷ lệ đường xã có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông 
theo quy định đạt ≥70%; 

- Đường xã có ít nhất 02 tuyến có điện chiếu sáng (ở những đoạn có dân 
cư tập trung, nhóm hộ, hộ dân sinh sống) 

- Đường xã có ít nhất 02 tuyến trồng cây xanh hoặc trồng hoa (trồng cây 
xanh hoặc trồng hoa ở những nơi có đủ điều kiện trồng cây và trồng hoa) và đảm 
bảo an toàn giao thông trên tuyến, cây đang sinh trưởng, phát triển tốt. 

b) Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản: có các 
hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, cây 
xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp 

- Được cứng hóa và bảo trì hàng năm theo quy định đạt 100%. 

- Tỷ lệ đường thôn, bản và liên thôn, bản có biển chỉ dẫn, có hệ thống 
cảnh báo an toàn giao thông theo quy định đạt ≥70%; 

- Đường thôn, bản và liên thôn, bản có ít nhất 03 tuyến có điện chiếu sáng 
(ở những đoạn có dân cư tập trung, nhóm hộ, hộ dân sinh sống). 

- Đường thôn, bản và liên thôn, bản có ít nhất 03 tuyến trồng cây xanh 
hoặc trồng hoa (trồng cây xanh hoặc trồng hoa ở những đoạn đường có đủ điều 
kiện trồng cây và trồng hoa) và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, cây đang 
sinh trưởng, phát triển tốt. 

c) Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - 
xanh - sạch - đẹp đạt tỷ lệ ≥85%; 

d) Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng 
yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt tỷ lệ ≥80%; 
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Đối với các xã không có đường trục chính nội đồng thì không đánh giá, và 
tiêu chí đó là Đạt. 

3. Một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã: Đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ 
đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

II. Giải thích từ ngữ: 

1. Cứng hóa là mặt đường được trải nhựa, trải bê tông, lát bằng gạch, đá 
xẻ hoặc trải cấp phối có lu lèn bằng đá dăm, đá thải, gạch vỡ, gạch xỉ ….; 

2. Các loại đường giao thông nông thôn (GTNT): 

- Đường trục xã: Là đường nối trung tâm hành chính xã đến trung tâm các 
thôn, hoặc đường nối từ đường trục chính (đường QL, đường tỉnh, đường huyện) 
đến trung tâm các thôn; đường nối giữa các thôn với nhau; 

- Đường trục thôn: Là đường nối trung tâm thôn đến các cụm dân cư trong 
thôn; hoặc đường nối từ đường trục chính đến các cụm dân cư trong thôn; đường 
nối giữa các cụm dân cư (xóm) trong thôn; 

- Đường ngõ, xóm: Là đường nối giữa các hộ gia đình trong các cụm dân 
cư (trong các xóm); 

- Đường trục chính nội đồng: Là đường chính nối từ các khu dân cư đến 
khu sản xuất tập trung của xã. 

(Tham khảo phụ lục A) 

3. Quy mô các loại đường giao thông nông thôn: Được thực hiện theo 
Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ GTVT, cụ thể như sau: 

3.1 Đối với đường trục xã, đường liên xã:  

Đường trục xã, liên xã được xây dựng với quy mô cấp A hoặc cấp B.  

Đánh giá chỉ tiêu đường trục xã, đường liên xã quy mô cấp đường tối 
thiểu phải đạt từ cấp B trở lên. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tối thiểu cần đạt 
được đối với đường trục xã (tương đương cấp B) là: 

 + Bề rộng nền đường 4,0m;  

 + Bề rộng mặt đường 3,0m; 

 + Chiều rộng lề đường tối thiểu: 0,5 m; 

 + Chiều dày mặt đường tối thiểu đạt được theo Quyết định phê duyệt thiết kế 
mẫu mặt đường GTNT do Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ GTVT quy 
định đối với đường cấp B. 
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+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu 30m. 

+ Có hệ thống thoát nước, không đọng nước gây ô nhiễm. 

+ Có điểm tránh xe, chiều rộng nền tối thiểu 6,0m. 

3.2 Đối với đường trục thôn:  

Đường trục thôn được xây dựng với quy mô cấp B hoặc cấp C.  

Đánh giá chỉ tiêu đường trục thôn thì quy mô tối thiểu cấp đường phải đạt 
từ cấp C trở lên. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tối thiểu cần đạt được đối với 
đường trục thôn (tương đương cấp C) là: 

 + Bề rộng nền đường 3,0m; 

 + Bề rộng mặt đường 2,0m; 

 + Chiều dày mặt đường tối thiểu đạt được theo Quyết định phê duyệt thiết kế 
mẫu mặt đường GTNT do Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ GTVT quy 
định đối với đường cấp C. 

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu 15m. 

+ Có hệ thống thoát nước, không đọng nước gây ô nhiễm. 

+ Có điểm tránh xe, chiều rộng nền tối thiểu 5,0m. 

3.3 Đối với đường ngõ, xóm:  

Đường ngõ, xóm được xây dựng chủ yếu theo hiện trạng và nhu cầu giữa 
các hộ gia đình trong xóm, không quy định cấp đường. 

Đánh giá chỉ tiêu đường ngõ, xóm phải đạt được như sau: 

+ Chiều rộng mặt tối thiểu 1,0m; chiều dày tối thiểu 8cm cho các loại mặt 
đường;  

+ 100% mặt đường đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa và được 
cứng hóa tối thiểu là 70% ; 

 + Đảm bảo không để ứ đọng nước trên mặt đường gây ô nhiễm. 

3.4 Đối với đường trục chính nội đồng:  

Đường trục chính nội đồng được xây dựng với quy mô tối thiểu đạt cấp 
C. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tối thiểu cần đạt được là: 

 + Bề rộng nền đường 3,0m. 

 + Bề rộng mặt đường 2,0m.  

 + Chiều dày mặt đường tối thiểu đạt được theo Quyết định phê duyệt thiết kế 
mẫu mặt đường GTNT do Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ GTVT quy 
định đối với đường cấp C. 

+ Có hệ thống thoát nước, không đọng nước gây ô nhiễm.  

+ Có điểm tránh xe, chiều rộng nền tối thiểu 5,0m. 
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4. Một số vấn đề xem xét đánh giá cụ thể về quy mô về nông thôn mới 
như sau: 

- Về xây dựng giao thông: Các xã phải căn cứ vào khả năng nguồn lực thực 
tế để xác định công trình ưu tiên, lộ trình thực hiện cho phù hợp. Nếu nguồn lực 
có hạn thì tập trung hoàn thành cắm mốc nền đường theo quy hoạch, xây dựng 
mặt đường nhỏ hơn, khi có điều kiện sẽ tiếp tục mở rộng đủ quy hoạch.  

Nội dung này thực hiện như sau: Đối với công trình xây dựng mới theo 
quy hoạch NTM đã phê duyệt: Khi xây dựng cần tập trung thực hiện đúng theo 
quy hoạch và quy mô theo quy định. Tuy nhiên, nếu xã xác định chưa đủ nguồn 
lực và trước mắt chưa cần thiết để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường theo 
quy mô quy định thì có thể xây dựng mặt đường nhỏ hơn, để khi có điều kiện sẽ 
tiếp tục mở rộng theo quy định, nhưng phải cắm mốc lộ giới nền đường theo quy 
hoạch thì được đánh giá là đạt tiêu chí. 

- Đối với đường đang sử dụng: Nơi nào mặt đường hẹp, không thể mở 
rộng theo quy định thì có thể cải tạo, tận dụng tối đa diện tích 2 bên để mở rộng 
mặt đường, đồng thời nâng cấp tạo các điểm tránh xe thuận lợi dọc tuyến (đồng 
thời quy hoạch các bãi đỗ xe để các hộ có xe ô tô có thể gửi xe thuận lợi). Nếu 
mặt đường đảm bảo 80% theo quy định và đảm bảo các điều kiện trên thì coi là 
đạt tiêu chí tuyến đó. 

Nội dung này thực hiện như sau: Đối với đường đang sử dụng, nhưng 
chưa đạt quy mô kỹ thuật của cấp đường mà không thể mở rộng đạt theo quy mô 
quy định ở trên, thì phải tận dụng tối đa điều kiện có thể để mở rộng, đồng thời 
tạo các điểm tránh xe, chỗ để xe ô tô thuận lợi. Sau khi thực hiện đảm báo các 
điều kiện trên, nếu mặt đường đảm bảo đạt tối thiểu 80% quy mô thì coi như 
được đánh giá là đạt tiêu chí tuyến đó. 

Ví dụ: 01 tuyến đường trục xã đang sử dụng, có chiều rộng mặt đường 2,0m; 
nền 2,5m (chưa đạt theo quy định đối với đường trục xã là nền 4,0m; mặt 3,0m). 
Xã cần tận dụng tối đa nền đường để mở rộng mặt đường để đạt 3,0m; nền đạt 
4,0m. Tuy nhiên, do điều kiện chỉ mở được với chiều rộng mặt đường tối đa là 
2,5m (đạt 83% chiều rộng mặt đường) và bổ sung các điểm tránh xe được thuận 
lợi, thì trong trường hợp này được đánh giá là đạt tiêu chí tuyến đường đó. 

III. Các bước đánh giá: 

1. Đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới. 

Bước 1. Thống kê, phân loại đường GTNT theo 4 loại gồm: (4 loại được 
xác định theo hướng dẫn điểm 2, mục II ở trên)  

a) Đường trục xã, liên xã:  
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Lưu ý thống kê tất cả các loại đường qua xã gồm Quốc lộ, Đường tỉnh, 
Đường huyện, Đường xã, Đường Đô thị đi qua địa bàn xã và  các tuyến đường 
từ xã đến các thôn, đường liên thôn trong xã. 

- Cách ghi tên đường:  

 + Tên đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị lấy theo tên đường và số 
hiệu đường được quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
giao quản lý, bảo trì đường bộ và điều chỉnh danh mục khối lượng, số hiệu hệ 
thống đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 + Đường xã lấy theo tên đường trong danh mục đường xã được UBND 
huyện, Thành phố phê duyệt. 

 + Các loại đường khác là các loại đường không thuộc danh mục các loại 
đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị nhưng tuyến 
đường này lại là tuyến chính đi qua trung tâm xã (ví dụ: Đường vào đập Cấm 
Sơn, huyện Chi Lăng,....). 

- Điểm đầu, điểm cuối: Ghi theo địa danh hoặc địa điểm cụ thể 

b) Đường trục thôn, xóm:  

Thống kê cần xác định đúng tính chất của tuyến đường trục thôn, xóm là 
các tuyến đường nối trung tâm của thôn đến các cụm dân cư trong thôn; các 
đường nối từ các đường trục chính đến các cụm dân cư trong thôn; đường nối 
giữa các cụm dân cư trong thôn.  

Tên đường được lấy theo tên đã được đặt trong quy hoạch Nông thôn mới 
của xã, nếu trong quy hoạch chưa có tên đường thì đặt tên cho phù hợp. 

c) Đường ngõ, xóm: Thống kê chi tiết các đường nối giữa các hộ gia đình 
trong các cụm dân cư. Ghi tên đường theo cách thường gọi trong xóm. 

d) Đường trục chính nội đồng: Thống kê các tuyến đường chính nối từ 
khu dân cư đến khu sản xuất tập trung của xã bao gồm các đường trục chính ra 
cánh đồng (lưu ý không thống kê các đường nhánh, đường bờ mương, bờ thửa 
của các cánh đồng), đường vào nương, lân, đường vào rừng …  

(Thống kê theo từng loại đường vào các Biểu mẫu số 01;02;03;04 kèm theo) 

Bước 2. Đánh giá hiện trạng theo từng loại đường: 

1. Sau khi thống kê, phân loại đường, tiến hành đánh giá hiện trạng theo 
từng loại đường. Mỗi loại đường cần thống kê, đánh giá thành 01 biểu riêng (Kết 
quả đánh giá theo các biểu mẫu 01, 02, 03, 04 kèm theo).  

Các nội dung đánh giá hiện trạng gồm: Xác định tên đường; điểm đầu; 
điểm cuối; chiều dài; chiều rộng nền; mặt đường; các loại kết cấu mặt đường; hệ 
thống thoát nước. 

Cách ghi cụ thể như sau: 
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 - Tên đường: Như trên 

- Điểm đầu, điểm cuối: Ghi theo địa danh hoặc địa điểm cụ thể 

 - Chiều dài: Là chiều dài từ điểm đầu đến điểm cuối, tính bằng Km. 

 - Chiều rộng nền đường, chiều rộng mặt đường: Theo chiều rộng đo được; 
Nếu các đoạn có chiều rộng khác nhau thì thống kê chi tiết theo từng đoạn, mỗi 
đoạn được ghi vào một dòng. 

 - Loại kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường cần ghi rõ loại mặt đường 
như Bê tông xi măng, Bê tông nhựa, đá nhựa, lát gạch đá, cấp phối; chưa xây 
dựng mặt đường thì ghi là “đường đất”. Nếu trên đoạn đường có nhiều đoạn mặt 
đường khác nhau thì thống kê chi tiết cho từng đoạn, mỗi đoạn được ghi vào 
một dòng. 

- Hệ thống thoát nước: Đánh giá là đạt hoặc không đạt 

2. Đánh giá so với tiêu chí đối với từng loại đường:  

- Sau khi đánh giá hiện trạng các tuyến đường theo từng loại đường, tiến 
hành tổng hợp số liệu từng loại đường về : Chiều dài; loại kết cấu mặt đường; khối 
lượng mặt đường đã được cứng hóa; khối lượng mặt đường đất; tỷ lệ đã được cứng 
hóa; khối lượng mặt đường đã đạt trên 80% quy định; khả năng thoát nước.  

 (Kết quả đánh giá được ghi trong các biểu mẫu 01;02;03;04) 

* Cách đánh giá từng loại đường theo tiêu chí:  

   a) Đối với đường trục xã, đường liên xã:  

Hệ thống đường trục xã, liên xã được đánh giá là đạt tiêu chí nông thôn 
mới khi tổng hợp các tuyến đường xã có đủ các điều kiện:  

- Đảm bảo 100% các tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm 
bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 

- Quy mô các tuyến đường đạt từ cấp B trở lên (nền rộng 4,0m; mặt rộng 
3,0m), hệ thống thoát nước đảm bảo. Đối với các tuyến đường đang sử dụng 
chưa đạt cấp B, nếu mặt đường đảm bảo trên 80% theo quy định thì đánh giá là 
đạt tiêu chí tuyến đó. 

Nếu tổng hợp các tuyến đường xã không đạt các điều kiện trên thì đánh 
giá là chưa đạt và xã phải đưa ra kế hoạch đầu tư, mở rộng các tuyến chưa đạt để 
thực hiện mục tiêu đề ra. 

b) Đường trục thôn xóm:  

Hệ thống đường trục thôn, xóm đánh giá là đạt tiêu chí nông thôn mới khi 
có đủ các điều kiện: 

- Có tối thiểu ≥80% tổng chiều dài các tuyến đường được cứng hóa, đảm 
bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (có mặt đường là bê tông xi măng, bê tông 
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nhựa, đá nhựa, lát gạch đá, cấp phối có lu lèn bằng đá dăm, đá thải, gạch vỡ, 
gạch xỉ…) 

- Các tuyến được cứng hóa phải đạt quy mô từ cấp C trở lên (nền 3,0m; 
mặt 2,0m). hệ thống thoát nước đảm bảo. Đối với các tuyến đường đang sử dụng 
chưa đạt cấp C, nếu mặt đường đảm bảo trên 80% theo quy định thì đánh giá là 
đạt tiêu chí tuyến đó. 

Nếu tổng hợp các tuyến đường trục thôn, xóm không đạt các điều kiện 
trên thì đánh giá là không đạt và xã phải đưa ra kế hoạch đầu tư, mở rộng các 
tuyến chưa đạt để thực hiện mục tiêu đề ra. 

- Đường ngõ xóm: 

Hệ thống đường ngõ, xóm đánh giá là đạt tiêu chí nông thôn mới khi đạt  
điều kiện: Có tối thiểu ≥70% các đường ngõ, xóm được cứng hóa với chiều rộng 
tối thiểu 1,0m và toàn bộ đường ngõ xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện 
quanh năm.  

Nếu tổng hợp đường ngõ, xóm không đạt điều kiện trên thì đánh giá là 
không đạt và xã phải đưa ra kế hoạch huy động nhân dân và hỗ trợ xi măng để 
làm đường ngõ xóm để thực hiện mục tiêu đề ra. 

- Đường trục chính nội đồng: 

Hệ thống đường trục chính nội dồng được đánh giá là đạt tiêu chí nông 
thôn mới khi có đủ các điều kiện: 

- Có tối thiểu ≥60% tổng chiều dài các tuyến đường được đảm bảo vận 
chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm (có mặt đường là bê tông xi măng, bê 
tông nhựa, đá nhựa, lát gạch đá, cấp phối có lu lèn bằng đá dăm, đá thải, gạch 
vỡ, gạch xỉ…) 

- Các tuyến được cứng hóa phải đạt quy mô từ cấp C trở lên (nền 3,0m; 
mặt 2,0m). hệ thống thoát nước đảm bảo. Đối với các tuyến đường đang sử dụng 
chưa đạt cấp C, nếu mặt đường đảm bảo trên 80% theo quy định thì đánh giá là 
đạt tiêu chí tuyến đó. 

Nếu tổng hợp các tuyến đường trục chính nội đồng không đạt các điều 
kiện trên thì đánh giá là không đạt và xã phải đưa ra kế hoạch đầu tư, mở rộng 
các tuyến chưa đạt để thực hiện mục tiêu đề ra. 

Bước 3. Đánh giá tổng hợp các loại đường theo tiêu chí của Quyết định 
318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 
932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

1. Tổng hợp số liệu:  

- Sau khi thống kê, đánh giá hiện trạng theo từng loại đường, tổng hợp số 
liệu vào biểu mẫu số 05 để đánh giá tổng hợp. 
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- Số liệu được tổng hợp theo biểu số 05, trong đó được tổng hợp theo 4 
loại đường, mỗi loại đường tổng hợp, đánh giá theo mức độ cứng hóa và theo 
quy mô, kết cấu. 

2. Đánh giá tổng hợp theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của 
Bộ Giao thông vận tải: Tiến hành đánh giá đối với từng loại đường, nếu cả 4 loại 
đường đạt theo tiêu chí thì đánh giá là xã “đạt tiêu chí về Giao thông”; nếu có 
1 trong 4 loại đường chưa đạt theo tiêu chí thì đánh giá là xã “ chưa đạt tiêu chí 
về Giao thông”. 

(Kết quả đánh giá tổng hợp được ghi chép trong biểu số 05) 

2. Đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

2.1. Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - 
xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu 
sáng, cây xanh…) theo quy định 

a) Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm theo quy định đạt 100%. 

- Công tác bảo trì đường GTNT bao gồm các công tác bảo dưỡng thường 
xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất. 

- Công tác sửa chữa định kỳ là công tác sửa chữa hư hỏng đường GTNT 
theo thời hạn quy định, kết hợp khắc phục một số khuyết tật của đường GTNT 
xuất hiện trong quá trình khai thác, nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu 
và cải thiện điều kiện khai thác của đường GTNT (nếu cần thiết). 

- Công tác sửa chữa định kỳ bao gồm sửa chữa vừa và sửa chữa lớn; giữa 
hai kỳ sửa chữa lớn có ít nhất một lần sửa chữa vừa. 

+ Bảo dưỡng thường xuyên là các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường 
xuyên nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ của các bộ 
phận công trình và thiết bị. 

Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ 
trở thành hư hỏng lớn. Các công việc này được thực hiện thường xuyên liên tục 
hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn GTNT tuyến đường nhằm theo dõi tình 
trạng đường GTNT, đưa ra giải pháp ngăn chặn hư hỏng, sửa chữa kịp thời 
những hư hỏng nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng đường GTNT để đảm bảo giao 
thông vận tải đường GTNT được an toàn, thông suốt và êm thuận. 

Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên có thể tham khảo Tiêu chuẩn 
cơ sở TCCS 07:2013/TCĐBVN tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng công trình đường 
bộ để thực hiện. 

+ Sửa chữa vừa là sửa chữa những hư hỏng, khắc phục những biểu hiện 
xuống cấp của bộ phận, kết cấu công trình có thể ảnh hưởng đến chất lượng khai 
thác đường GTNT và gây mất an toàn khai thác. 
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+ Sửa chữa lớn là công việc sửa chữa tiến hành khi có hư hỏng hoặc 
xuống cấp ở nhiều bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của 
công trình  

+ Sửa chữa đột xuất là công việc sửa chữa công trình đường GTNT chịu 
các tác động đột xuất như gió bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy hoặc những tác 
động đột xuất khác đã dẫn tới những hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa kịp 
thời để đảm bảo giao thông liên tục. Công tác sửa chữa đột xuất là sửa chữa các 
sự cố hư hỏng đường GTNT do thiên tai lụt, bão hoặc các sự cố bất thường khác 
gây ra. Đơn vị quản lý đường GTNT trực tiếp phải chủ động lập phương án, 
khẩn trương huy động mọi lực lượng về nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức phân 
luồng, khắc phục đảm bảo giao thông và báo cáo nhanh về cơ quan quản lý 
đường GTNT để được hỗ trợ. 

Sửa chữa đột xuất được chia làm hai bước như sau: 

* Bước 1: Thực hiện sửa chữa khôi phục đường GTNT khẩn cấp, đảm bảo 
thông xe nhanh nhất và hạn chế thiệt hại công trình đường GTNT. Bước 1 được 
thực hiện đồng thời vừa xử lý, vừa lập hồ sơ để hoàn thiện thủ tục làm cơ sở 
thanh quyết toán. 

* Bước 2: Xử lý tiếp theo Bước 1, nhằm khôi phục đường GTNT theo quy 
mô, tiêu chuẩn kỹ thuật như trước khi xảy ra sự cố hoặc bền vững hóa, kiên cố 
hóa công trình. Bước 2 được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định như đối 
với công trình xây dựng cơ bản. 

Quy trình bảo trì thực hiện theo Chương II tại Quyết định số 932/QĐ-
BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải. 

b) Tỷ lệ đường xã có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao 
thông theo quy định đạt ≥70%; 

Bố trí các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm trên các tuyến đường giao 
thông nông thôn tham khảo QCVN 41:2019/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về báo hiệu đường bộ” (Chi tiết xem phụ lục C). 

c) Đường xã có ít nhất 02 tuyến có điện chiếu sáng (ở những đoạn có dân 
cư tập trung, nhóm hộ, hộ dân sinh sống) 

d) Đường xã có ít nhất 02 tuyến trồng cây xanh hoặc trồng hoa. Hai bên 
đường nên tiến hành trồng cây xanh để ổn định nền đường, tạo mỹ quan và bảo 
vệ môi trường, tăng cảm giác an toàn khi tham gia giao thông nhưng không 
được trồng cây ở trên lề đường và ảnh hưởng đến canh tác (trồng cây xanh hoặc 
trồng hoa ở những nơi có đủ điều kiện trồng cây và trồng hoa) và đảm bảo an 
toàn giao thông trên tuyến, cây đang sinh trưởng, phát triển tốt. 
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2.2. Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản: có các 
hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, cây 
xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. (Thực hiện như tiêu chí 2.1) 

a) Được cứng hóa và bảo trì hàng năm theo quy định đạt 100%.  

b) Tỷ lệ đường thôn, bản và liên thôn, bản có biển chỉ dẫn, có hệ thống 
cảnh báo an toàn giao thông theo quy định đạt ≥70%  

c) Đường thôn, bản và liên thôn, bản có ít nhất 03 tuyến có điện chiếu 
sáng (ở những đoạn có dân cư tập trung, nhóm hộ, hộ dân sinh sống). 

d) Đường thôn, bản và liên thôn, bản có ít nhất 03 tuyến trồng cây xanh 
hoặc trồng hoa (trồng cây xanh hoặc trồng hoa ở những nơi có đủ điều kiện 
trồng cây và trồng hoa) và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, cây đang sinh 
trưởng, phát triển tốt. 

2.3. Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - 
xanh - sạch - đẹp đạt tỷ lệ ≥85%; 

d) Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng 
yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt tỷ lệ ≥80%; 

- Các tuyến được cứng hóa phải đạt quy mô từ cấp C trở lên (nền 3,0m; 
mặt 2,0m). hệ thống thoát nước đảm bảo. Đối với các tuyến đường đang sử dụng 
chưa đạt cấp C, nếu mặt đường đảm bảo trên 80% theo quy định thì đánh giá là 
đạt tiêu chí tuyến đó. 

 IV. Trách nhiệm thực hiện đánh giá: 

 1. UBND các xã: 

 - Tổ chức khảo sát, thống kê các loại đường trên địa bàn xã, trình UBND 
cấp huyện thẩm định theo hướng dẫn này 

 - Chuẩn bị các số liệu để đoàn thẩm định của tỉnh đến đánh giá, thẩm định 
tiêu chí giao thông tại hiện trường; 

 - Tổ chức cắm mốc nền đường các tuyến đường theo quy hoạch. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng QLĐT thành phố: 

 - Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện xây dựng các tuyến đường giao 
thông phù hợp với nguồn lực của nhân dân. Triển khai thực hiện các công việc 
cần thiết khi chưa đủ khả năng xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường theo quy định, 
để đảm bảo tuyến đường đạt tiêu chí nông thôn mới. 

 - Hướng dẫn UBND cấp xã khảo sát, thống kê, phân loại đánh giá tiêu chí 
giao thông theo hướng dẫn này. 

 3. UBND các huyện: 

 - Tổ chức thẩm định, đánh giá tiêu chí giao thông của các xã theo hướng dẫn này. 

 - Gửi kết quả đánh giá về Sở Giao thông vận tải để thẩm định.  
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 4. Sở Giao thông vận tải; Văn phòng điều phối XDNTM: 

 - Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với văn phòng điều phối, UBND 
cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thẩm định lần cuối tiêu chí giao thông trong 
nông thôn mới. 

 - Trình UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí giao thông của các xã nông thôn mới. 

  V. Tổ chức thực hiện: 

 1. Căn cứ hướng dẫn, hàng năm UBND các huyện chỉ đạo các xã tiến 
hành đánh giá tiêu chí giao thông, xác định mục tiêu đạt được, phân loại công 
trình để tính toán xác định khối lượng, hạng mục công trình giao thông nông 
thôn cần thực hiện để lập kế hoạch xây dựng phù hợp với tiêu chí giao thông để 
đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới; 

 2. Hàng năm các xã cần cập nhật, thống kê mạng lưới đường giao thông 
nông thôn trong xã theo các biểu mẫu kèm theo, để theo dõi và quản lý đường 
GTNT trong xã. Đồng thời gửi kết quả về UBND huyện để tổng hợp và báo cáo 
Sở GTVT, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới để theo dõi và quản lý 
theo quy định. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp 
và gửi về Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 
322/HD-SGTVT ngày 10/3/2014 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc thực hiện 
đánh giá tiêu chí giao thông (tiêu chí 2) Trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận:      
- Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh (b/c); 
- VP Điều phối XDNTM tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- Ban chỉ đạo XDNTM các huyện, TP; 
- Phòng KT&HT huyện, QLĐT TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban của Sở; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu: VT (KCHT).BTP 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Đã ký 
 
 

 Trần Văn Vương 
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PHỤ LỤC A 

SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐƯỜNG GTNT 
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PHỤ LỤC C 

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM, BÁO CẤM TRÊN ĐƯỜNG GTNT 

 


