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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:     413/BC-UBND 

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

 

         Chi Lăng, ngày  28  tháng 6 năm 2019 

BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông trong xây dựng nông 
thôn mới năm 2019 của UBND huyện Chi Lăng 

 
Thực hiện Công văn số 1339/SGTVT-KCH&ATGT ngày 17/6/2019 của 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát báo cáo kết quả thực hiện 
tiêu chí số 02 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 12 xã điểm 
năm 2019 và 05 xã ĐBKK. UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả thực hiện 
tiêu chí số 02 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới như sau: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, UBND huyện Chi Lăng đã ban 
hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như:  

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 30/01/2019 về việc Thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng năm 2019. 

Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 về việc Chỉ đạo thực hiện chương 
tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Gia Lộc huyện Chi Lăng 2019. 

Kế hoạch số 123/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 về việc tập huấn tuyên truyền kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới. 

Kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 về việc Tổng kết 10 năm thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 
trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Ngoài ra, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ đến các cơ quan chuyên môn theo sự phân công 
chỉ đạo của cấp trên. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Trong năm 2019, huyện Chi Lăng có 01 xã điểm dự kiến về đích NTM là 
xã Gia Lộc. Hiện nay, xã Gia Lộc đã đạt tiêu chí giao thông (tiêu chí số 02 về 
giao thông trong xây dựng nông thôn mới) theo Quyết định số 315/QĐ-UBND 
ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong 
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

- Tổng chiều dài đường trục xã là: 4,174km, đã cứng hóa 4,174km/4,174 
km đạt 100% . 

- Tổng chiều dài đường trục thôn: 13,919km, đã cứng hóa 8,794km/13,919 km 
đạt 63,17%. 
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- Tổng chiều dài đường ngõ xóm: 12,401km, đã cứng hóa 10.595km/12,401 
km, đạt 85,42%. 

- Đường trục chính nội đồng: 1,246km, đảm bảo vận chuyển hàng hóa 
thuận tiện quanh năm. 

- Đánh giá: Đạt. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông trong 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
Nơi nhận:      
- Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT (6b).  

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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