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           Tân Trào, ngày 06 tháng 03 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Huy động mọi nguồn lực, tập trung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống  

giao thông ở các thôn, khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao,  

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Tân Trào. 

 

Thực hiện Thông báo số 635-TB/HU, ngày 29/12/2022 của Huyện ủy Thanh 

Miện về việc thưc hiện các công việc đột phá năm 2023; Kế hoạch số 736/KH-

UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Thanh Miện về đẩy mạnh chuyển đổi số 

và cải cách thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Miện 

năm 2023; Kế hoạch số 37- KH/ĐU, ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Tân Trào về 

việc về thực hiện công việc đột phá của Huyện ủy năm 2023. 

UBND xã Tân Trào xây dựng kế hoạch huy động mọi nguồn lực, tập trung 

nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Tân Trào, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 

2015-2020; từng bước cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông 

nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu, đáp ứng sự gia tăng của các phương tiện vận tải của nhân dân 

trong việc phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025. 

 2. Yêu cầu: Cán bộ và Nhân dân cần nhận thức rõ việc duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập trung huy động mọi nguồn 

lực thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) 

trên địa bàn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. 

 Ủy ban nhân dân xã hàng năm xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo cải tạo, nâng cấp hệ thống GTNT có tính chất chiếm lược, dài hạn, đáp ứng 

được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

 II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

1. Kế hoạch thực hiện năm 2023 

1.1. Cải tạo nâng cấp đường thôn Hoàng Tường đoạn từ nhà ông Khuể 

đến nhà ông Oanh: 

 - Chiều dài là 50m; quy mô mặt đường rộng từ 3,5m đến 5m; mặt đường 



bê tông xi măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý IV năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 100 triệu đồng. 

1.2. Cải tạo nâng cấp đường thôn Từ Ô đoạn từ nhà ông Duyên đến 

ông Phường: 

 - Chiều dài là 350m; quy mô mặt đường rộng 5m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý III năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 650 triệu đồng. 

1.3. Cải tạo nâng cấp đường thôn Lang Gia đoạn từ nhà ông Phí đến 

cầu mới: 

 - Chiều dài là 700m; quy mô mặt đường rộng 5m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý IV năm 2023;  

 Kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng. 

1.4. Cải tạo nâng cấp đường thôn Ngọc Lập đoạn từ nhà ông Ngữ đến 

bà Qúy: 

 - Chiều dài là 300m; quy mô mặt đường rộng 6m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý III năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 600 triệu đồng. 

1.5. Cải tạo nâng cấp đường thôn Ấp Yên đoạn từ nhà ông Chiến đến 

ông Tỉnh: 

 - Chiều dài là 800m; quy mô mặt đường rộng 6m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý IV năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 1 tỷ 150 triệu đồng. 

1.6. Cải tạo nâng cấp đường thôn An Xá đoạn từ nhà ông Thiềm đến 

ông Ngát: 

 - Chiều dài là 300m; quy mô mặt đường rộng 6m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý III năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 600 triệu đồng. 

1.7. Cải tạo nâng cấp đường thôn An Xá đoạn từ cổng Đình đến khu 

dân cư mới An Xá: 

 - Chiều dài là 450m; quy mô mặt đường rộng 6m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý IV năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 800 triệu đồng. 

 1.8. Cải tạo nâng cấp đường thôn Hoàng Tường  đoạn từ cầu Hoàng 

Tường đến Chùa: 



 - Chiều dài là 150m; quy mô mặt đường rộng 5m; mặt đường bê tông xi 

măng dày 20cm. 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện và hoàn thành vào quý IV năm 2023;  

 - Kinh phí dự kiến 300 triệu đồng. 

 2. Giải pháp thực hiện. 

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về kế 

hoạch xây dựng giao thông nông thôn, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn xã, để 

nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và đồng tình ủng hộ thực hiện một cách có 

hiệu quả.  

 - UBMTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên 

truyền vận động nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả phong trào xây dựng và 

phát triển GTNT phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 2 về xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  

- Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm của các thôn, xóm làm công tác tốt 

công tác phát triển GTNT, biểu dương kịp thời các cá nhân tích cực, gương mẫu 

làm cơ sở nhân rộng ra mọi tầng lớp nhân dân. 

- Lập kế hoạch tuyên truyền, huy động nhân dân đóng góp (bằng tiền, vật 

tư, ngày công lao động, hiến đất) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc dân chủ, kiểm 

tra, giám sát; quyền được tham gia đóng góp ý kiến, bàn bạc của nhân dân thông 

qua Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.  

 - Chủ động, tích cực khai thác các thế mạnh sẵn có tạo nguồn thu từ quỹ 

đất, tài nguyên và các nguồn thu khác tập trung cho xây dựng phát triển giao 

thông trên địa bàn xã, huy động mọi nguồn lực tham gia, thu hút tạo điều kiện các 

doanh nghiệp, dự án đầu tư. Kêu gọi xã hội hóa bằng các nguồn tài trợ từ các nhà 

hảo tâm; khuyến khích biểu dương các cá nhân tự nguyện xây dựng đường giao 

thông, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. 

- Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc đầu tư xây dựng 

phải được bàn bạc công khai, dân chủ; thành lập các tổ giám sát (gồm các thành 

viên là đại diện cho nhân dân, các ngành, đại diện xóm, xã viên có trách nhiệm 

hiểu biết về lĩnh vực giao thông). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch này được triển khai sâu rộng để toàn thể nhân dân nắm được, 

hưởng ứng tích cực tham ra xây dựng phát triển GTNT hoàn thành để đạt tiêu chí 

số 2 về giao thông theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

nâng cao.  

2. Giao cho các đồng chí Ủy viên UBND xã và các đồng chí Công chức có 

liên quan phối hợp với các đồng chí Trưởng thôn căn cứ nội dung kế hoạch tổ 

chức thực hiện có hiệu quả. 



3. Giao cho Công chức Văn phòng HĐND - UBND, Công chức Địa chính 

Xây dựng - Môi trường và Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi 

trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công việc đột phá của Huyện ủy Thanh 

Miện về việc “Huy động mọi nguồn lực, tập trung  nâng nâng cấp, hoàn thiện hệ 

thống giao thông ở các thôn, khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Tân Trào năm 2023”. Đề nghị UBND xã 

chỉ đạo các đồng chí Cán bộ, Công chức có liên quan và các đồng chí Trưởng các 

thôn căn cứ vào kế hoạch thực hiện./. 

 Nơi nhận:  

- UBND huyện Thanh Miện;                               
- BTV Đảng ủy; 

- BCH Đảng bộ                               

- Lãnh đạo HĐND, UBND;  

- Công chức UBND;  

- Các ban, ngành liên quan; 

- Các đ/c Trưởng thôn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT./.                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 


