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QUYẾT ĐỊNH 

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 
 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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;  

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Căn cứ Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc Quyết định phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2021-2026. 

Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 14/9/2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện Chi Lăng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của 

Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng năm 2023; 

Sau khi thống nhất trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. 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. 

 1. Giám sát tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

 1.1. Thành phần Đoàn Giám sát 

- Ông Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện - Trưởng đoàn; 

- Ông Ngô Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện - Phó Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Mai Huyền, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - 

Thành viên; 

- Ông Lương Văn Vịnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện - Thành viên. 

1.2. Mời thành phần tham gia Đoàn Giám sát 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 
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- Đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

1.3. Thành phần của Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Đoàn 

giám sát 

Lãnh đạo cơ quan, công chức phụ trách của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

và các thành phần khác có liên quan (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời giúp). 

2. Giám sát trực tiếp UBND các xã: Y Tịch, Thượng Cường, Chiến 

Thắng, Quan Sơn; giám sát qua báo cáo đối với các xã, thị trấn còn lại 

 2.1. Thành phần Đoàn Giám sát 

- Ông Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện - Trưởng đoàn; 

- Ông Ngô Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện - Phó Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Mai Huyền, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - 

Thành viên; 

- Ông Lương Văn Vịnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện - Thành viên. 

2.2. Mời thành phần tham gia Đoàn Giám sát 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2.3. Thành phần của xã, thị trấn làm việc với Đoàn giám sát 

Lãnh đạo, công chức phụ trách và các thành phần liên quan khác (UBND 

các xã, thị trấn mời giúp). 

Điều 2. Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại 

Điều 80, 81, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Điều 3. Nội dung, phạm vi, thời gian giám sát  

 1. Nội dung:  

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

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; giám sát việc sử dụng xi măng của UBND các 

xã, thị trấn. 

 - Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

quy định (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...);  

 - Công tác tổ chức lập dự toán, lựa chọn nhà thầu, thực hiện theo dõi, 

phân bổ xi măng; công tác tiếp nhận xi măng, phân bổ xi măng tới các thôn; 

công tác quyết toán hồ sơ…; 
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 - 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. 

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

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

Điều 4. Hình thức giám sát 

- Giám sát thông qua báo cáo; hồ sơ, tài liệu của các đơn vị...; 

- Giám sát trực tiếp đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; UBND các 

xã, thị trấn; khảo sát thực tế một số công trình, dự án đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện chịu trách nhiệm xây 

dựng Kế hoạch giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát đảm bảo nội dung, tiến độ thời 

gian, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo đảm bảo đúng 

yêu cầu về nội dung, tiến độ thời gian theo Kế hoạch. 

3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, các thành phần tại Điều 1, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3 (T/h); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS giám sát (BĐT). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Long Văn Nhân 
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