
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:           /KH-ĐGS Chi Lăng, ngày         tháng 3 năm 2023 
  

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát chuyên đề việc cấp; sử dụng xi măng 

làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

 Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 07/3/2023 của Thường trực 

HĐND huyện về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về việc cấp; sử dụng xi 

măng làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

 Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Qua giám sát có cơ sở đánh giá khách quan thực trạng việc cấp; sử dụng xi 

măng trên địa bàn huyện; đồng thời nắm được những khó khăn, vướng mắc, hạn 

chế trong công tác quản lý Nhà nước về cấp và sử dụng xi măng làm đường giao 

thông nông thôn. 

- Thông qua giám sát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể với các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện thi công các công trình, dự án 

làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đạt hiệu quả trong thời gian tới 

và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

 - Quá trình giám sát phải được tiến hành đúng luật, nghiêm túc, chặt chẽ, 

khách quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn 

vị chịu sự giám sát. 

 - Đối với đơn vị chịu sự giám sát: Có trách nhiệm xây dựng báo cáo, cung 

cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và những nội dung có liên quan. Có trách nhiệm 

giải trình trước Đoàn Giám sát những vấn đề chưa rõ hoặc những vấn đề bất cập 

trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Giám sát đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 - Nội dung:  

 + Giám sát việc cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn đối với các 

xã, thị trấn. 
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 + Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

quy định của Nhà nước, của tỉnh...; công tác tổ chức lập dự toán, lựa chọn nhà 

thầu, thực hiện theo dõi, phân bổ xi măng, quyết toán hồ sơ…. 

 + Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả đạt 

được; những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Phạm vi giám sát: Từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2022. 

- Thời gian giám sát: Hoàn thành trong tháng 4/2023. 

2. Giám sát đối với UBND các xã, thị trấn 

 - Nội dung:  

+ Giám sát việc sử dụng xi măng làm đường giao thông nông thôn. 

 + Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định của 

Nhà nước, của tỉnh, của huyện...; công tác đăng ký, tiếp nhận xi măng, phân bổ xi 

măng tới các thôn, quyết toán hồ sơ…. 

 + Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả đạt được; những 

khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Phạm vi giám sát: Từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2022. 

- Thời gian giám sát: Hoàn thành trong tháng 4/2023. 

III. HÌNH THỨC GIÁM SÁT 

1. Giám sát đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Giám sát trực tiếp; khảo sát thực tế một số công trình, dự án đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn: Bằng Hữu, Bằng Mạc, Vạn Linh, Gia Lộc, Vân 

Thủy, Vân An, xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng; hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

2. Giám sát đối với UBND các xã, thị trấn 

- Giám sát trực tiếp đối với các 04 xã: Y Tịch, Thượng Cường, Chiến Thắng, 

Quan Sơn; khảo sát thực tế một số công trình, dự án đường giao thông nông thôn 

trên địa bàn. 

- Giám sát thông qua báo cáo, hồ sơ, tài liệu của các xã, thị trấn còn lại. 

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT 

 Thành phần Đoàn Giám sát theo Điều 1, Quyết định số 04/QĐ-HĐND 

ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện về Thành lập Đoàn giám sát 

chuyên đề việc cấp; sử dụng xi măng làm đường giao thông nông thôn trên địa 

bàn huyện Chi Lăng. 

 V. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Từ 06/3/2022 đến 10/3/2023: Xây dựng, ban hành Quyết định thành lập 

Đoàn Giám sát; Kế hoạch giám sát gửi các cơ quan, đơn vị liên quan.  

2. Trước ngày 27/3/2023: Cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chịu sự 

giám sát gửi Báo cáo hồ sơ, tài liệu liên quan về Văn phòng HĐND và UBND 
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huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, gửi báo 

cáo, hồ sơ đến các thành viên trong Đoàn Giám sát để nghiên cứu báo cáo và các 

nội dung liên quan. 

3. Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023: Các thành viên trong Đoàn 

Giám sát nghiên cứu báo cáo của đơn vị được giám sát. 

 4. Thời gian giám sát cụ thể: 

4.1. Giám sát đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Dự kiến ngày 10/4/2023:  

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Khảo sát thực tế một số 

công trình, dự án đường giao thông nông thôn tại xã, thị trấn: Bằng Hữu, Bằng 

Mạc, Vạn Linh, Gia Lộc, Vân Thủy, Vân An, xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng. 

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút: Làm việc trực tiếp với Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện; giám sát thông qua hồ sơ, tài liệu liên quan. 

4.2. Giám sát đối với UBND các xã, thị trấn 

- Dự kiến ngày 12/4/2023: Giám sát trực tiếp UBND các xã: Y Tịch, 

Thượng Cường, Chiến Thắng, Quan Sơn; khảo sát một số mô hình, dự án đường 

giao thông nông thôn; giám sát thông qua hồ sơ, tài liệu. 

- Dự kiến ngày 13/4/2023: Giám sát qua báo cáo; hồ sơ, tài liệu đối với các 

xã, thị trấn còn lại. 

5. Trước ngày 17/4/2023: Hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, xin 

ý kiến góp ý của thành viên Đoàn Giám sát. 

6. Trước ngày 20/4/2023: Hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát, gửi đến các 

cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Đoàn Giám sát đề nghị Trưởng phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo chuẩn bị xây dựng báo 

cáo bằng văn bản (theo nội dung đề cương gửi kèm kế hoạch, số liệu báo cáo từ 

ngày 01/01/2021 đến 28/02/2023; tài liệu, hồ sơ quyết toán); cung cấp thông tin, 

tài liệu có liên quan, làm rõ thêm các vấn đề khi Đoàn Giám sát đề nghị; cử cán bộ 

chuyên môn tham gia cùng Đoàn Giám sát khi tiến hành khảo sát thực tế một số 

công trình, dự án đường giao thông nông thôn. Báo cáo gửi về Thường trực HĐND 

huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện - Đ/c Bạch Đỗ Tiến, Chuyên viên 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, SĐT 0979.199.566 gồm 10 bản cứng và bản 

mềm qua địa chỉ Email:vanphongchilang32@gmail.com) để tổng hợp gửi các 

thành viên Đoàn Giám sát nghiên cứu; bố trí thành phần và địa điểm làm việc với 

Đoàn Giám sát. 

2. Đề nghị các thành phần trong Đoàn Giám sát tham gia đầy đủ, nghiên cứu 

chuẩn bị những nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch giám sát. 
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3. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt 

động giám sát. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát chuyên đề việc cấp; sử dụng xi măng làm đường 

giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (B/c);                                                                      
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các Thành viên Đoàn giám sát; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, HS giám sát (BĐT).                                                                                                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Trung 
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Phụ lục 1  

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỐI VỚI PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG 
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-ĐGS ngày       /3/2023  

của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện 

Số liệu báo cáo từ 01/01/2021 đến 31/12/2022) 
  

I. Đánh giá khái quát chung hệ thống đường giao thông nông thôn trên 

địa bàn huyện. 

- Hệ thống đường trục xã (bao nhiêu tuyến, tổng số km chiều dài; số km 

mặt đường đã được bê tông xi măng, được láng nhựa) 

- Hệ thống đường trục thôn (bao nhiêu tuyến, tổng số km chiều dài; số km 

mặt đường đã được bê tông xi măng, được láng nhựa) 

- Hệ thống đường ngõ xóm (tổng số km chiều dài; số km mặt đường đã 

được bê tông xi măng, được láng nhựa) 

- Hệ thống đường trục chính nội đồng (tổng số km chiều dài; số km mặt 

đường đã được bê tông xi măng, được láng nhựa) 

Đơn vị lập biểu chi tiết từng tuyến đường kèm theo. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, việc ban 

hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án (Việc thành lập Ban Chỉ 

đạo đề án; công tác lập kế hoạch hằng năm gồm kế hoạch cân đối bố trí nguồn 

vốn; kế hoạch kiểm tra theo dõi… các văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

thực hiện; việc xây dựng báo cáo kết quả hằng năm…lập danh mục và gửi kèm 

theo các văn bản đã ban hành). 

(Triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về 

Nghị quyết phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về phê 

duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2026...); 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát động thi đua, 

công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách. 

II. Việc chấp hành các quy định, trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư 

xây dựng công trình 

- Về xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng công trình; Quyết định đầu tư và 

giao chủ đầu tư công trình. 

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; kế 

hoạch và hình thức lựa chọn nhà thầu. 

- Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình. 

- Công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công. 

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình. 

- Công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình  

- Công tác quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư các công trình.  
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III. Kết quả thực hiện  

1. Kết quả cụ thể 

- Tổng số km đường trục đường xã đã thực hiện trong năm 2021, năm 2022. 

- Tổng số km đường được thực hiện trong năm 2021, năm 2022 (trong đó có 

số liệu từng loại đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội 

đồng); Số liệu đường được cứng hóa đến hết tháng năm 2022. 

- Kinh phí và việc thực hiện cơ chế hỗ trợ: Số kinh phí thực hiện trong năm 

2021, năm 2022, trong đó: Kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã đã hỗ trợ 

(gồm hỗ trợ vật liệu, hỗ trợ thi công, hỗ trợ khác); kinh phí do huy động từ cộng 

đồng dân cư, nhóm thợ, đơn vị thi công; kết quả Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải 

phóng mặt bằng, đóng góp phần vật liệu còn lại cùng tổ chức thi công xây dựng 

công trình. 

- Việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn, giám sát 

cộng đồng. 

2. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện 

3. Kết quả thực hiện thanh toán các công trình giao thông nông thôn  

IV. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được: Đánh giá thuận lợi, kết quả nổi bật trong việc chỉ đạo, 

triển khai thực hiện. Nêu cách làm hiệu quả, mô hình tốt trong thực hiện, để rút 

kinh nghiệm, nhân rộng 

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.  

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan).  

V. Giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và 

phương hướng thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

VI. Đề xuất, kiến nghị: Trung ương, tỉnh, huyện, các ngành liên quan... 
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Phụ lục 2 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-ĐGS ngày       /3/2023  

của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện 

Số liệu báo cáo từ 01/01/2021 đến 31/12/2022) 
  

I. Khái quát chung  

1. Khái quát đặc điểm, tình hình hệ thống đường trục xã (bao nhiêu 

tuyến, tổng số km chiều dài; số km mặt đường đã được bê tông xi măng…) 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Kết quả triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo  

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, việc ban 

hành các văn bản tổ chức thực hiện (Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã; công tác 

lập kế hoạch hằng năm gồm kế hoạch cân đối bố trí nguồn vốn; kế hoạch kiểm tra 

theo dõi…; việc xây dựng báo cáo kết quả hằng năm…lập danh mục và gửi kèm 

theo các văn bản triển khai thực hiện). 

(triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về 

Nghị quyết phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về phê 

duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2026...); 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát động thi đua. 

3. Việc chấp hành các quy định, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình 

- Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện…;  

- Công tác lập, đăng ký chỉ tiêu hằng năm...; 

- Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, dự án giao thông nông thôn; 

- Công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công. 

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Công tác quản lý, hồ sơ tài liệu thanh quyết toán… ; 

III. Kết quả thực hiện  

1. Kết quả cụ thể 

- Tổng số km đường trục đường xã đã thực hiện trong năm 2021, năm 2022. 

- Tổng số km đường được thực hiện trong năm 2021, năm 2022 (trong đó có 

số liệu từng loại đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội 

đồng); Số liệu đường được cứng hóa đến hết tháng năm 2022; 

- Kinh phí và việc thực hiện cơ chế hỗ trợ: Số kinh phí thực hiện trong năm 

2021, năm 2022, trong đó: Kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã đã hỗ trợ 

(gồm hỗ trợ vật liệu, hỗ trợ thi công, hỗ trợ khác); kinh phí do huy động từ cộng 

đồng dân cư, nhóm thợ, đơn vị thi công; kết quả Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải 
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phóng mặt bằng, đóng góp phần vật liệu còn lại cùng tổ chức thi công xây dựng 

công trình. 

- Việc thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, giám sát cộng đồng. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện 

IV. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được: Đánh giá thuận lợi, kết quả nổi bật trong việc triển khai 

thực hiện. Nêu cách làm hiệu quả, mô hình tốt trong thực hiện, để rút kinh nghiệm, 

nhân rộng. 

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.  

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan).  

V. Đề xuất, kiến nghị: Trung ương, tỉnh, huyện, các cơ quan liên quan... 
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