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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dƣỡng thƣờng xuyên 

các tuyến đƣờng trên địa bàn xã Đại An 
____________ 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2019; Chương trình số 05/CTr-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban 

Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về  Chương trình giám sát của Ban 

Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 2019;  

 Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch giám 

sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến 

đường trên địa bàn xã Đại An như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện 

công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, giúp 

cho người dân đi lại dễ dàng và đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, góp phần 

thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với các các tuyến đường 

quản lý, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước và nguồn 

vốn đóng góp của nhân dân. 

- Nắm bắt thực tiễn về thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn xã; trao đổi về những thuận lợi, khó 

khăn để đưa ra những giải pháp trong quá trình thực hiện theo quy định và tiêu 

chuẩn kỹ thuật và theo định mức. 

 - Kiến nghị, đề xuất của đơn vị xã đối với huyện trong quá trình chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện. 

 



 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT: Giám sát việc thực hiện công tác quản lý, 

duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn xã Đại An (Có đề 

cương viết báo cáo gửi kèm). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

     1. Thời gian: Giám sát tại UBND xã Đại An vào ngày 17/9/2019 (01 

buổi); Đoàn tập trung tại sân UBND huyện, xuất phát lúc 6h45’. 

     2.  Địa điểm: Bắt đầu từ 7h30’ Đoàn giám sát đi khảo sát tới một số tuyến 

đường  xã quản lý  để nắm tình hình cụ thể. Từ 10h00’ Đoàn làm việc với UBND 

xã (Tại trụ sở UBND xã). 

 IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

 1. Đối với đoàn giám sát của huyện: Thành phần Đoàn giám sát và mời 

tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số:  102/QĐ-HĐND, ngày 27/8/2019 

của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 

 2. Đối tƣợng, thành phần chịu sự giám sát 

- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân xã. 

- Mời đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ xã 

và các bộ phận chuyên môn liên quan (Đề nghị lãnh đạo UBND xã mời giúp). 

3. Phƣơng pháp, mốc thời gian giám sát 

- Phương pháp giám sát: Giám sát trực tiếp đối với UBND xã. 

- Mốc thời gian giám sát: Từ năm 2018 đến thời điểm giám sát. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ủy ban nhân dân xã báo cáo đánh giá về tình hình triển khai, tổ chức 

thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường 

trên địa bàn xã Đại An (Theo đề cương và phô tô báo cáo đầy đủ cho các thành 

phần dự và thành viên trong đoàn giám sát). Dự thảo báo cáo của đơn vị được 

gửi về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trước 3 ngày gửi bản mềm qua hòm 

thư: phuonghoanvqls@gmail.com. 
 

 2. Các thành viên trong đoàn giám sát của huyện chủ động sắp xếp công 

việc để tham gia đoàn giám sát theo kế hoạch. 
 

 3. Đơn vị được giám sát chuẩn bị địa điểm và mời đầy đủ thành phần tham 

dự làm việc với đoàn giám sát để đạt hiệu quả. 

4. Sau giám sát đoàn báo cáo kết quả giám sát với đơn vị được giám sát và 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để theo dõi chỉ đạo. 

 

 

mailto:phuonghoanvqls@gmail.com


Trên đây là Kế hoạch Giám sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn xã Đại An. Đề nghị lãnh đạo 

Văn phòng HĐND & UBND tạo điều kiện bố trí xe ô tô cho đoàn đi giám sát đạt 

kết quả./. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND (B/c);                                          
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện (Thay giấy mời);                                     

- UBND xã Đại An (Thực hiện); 
- Các thành viên Ban KT - XH HĐND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND & UBND huyện; 

- HĐND các xã - thị trấn (Biết); 

- Lưu. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

  TRƯỞNG BAN 

 

    

(Đã ký) 

 

 

               Nguyễn Văn Quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƢƠNG VIẾT BÁO CÁO 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-HĐND, ngày        tháng 8 năm 2019 của Ban Kinh tế 

- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan). 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH TÌNH, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ 

1. Điều kiện tự nhiên. 

2. Tình hình kinh tế – xã hội. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện về thuận lợi, khó khăn. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và về tổ chức, triển 

khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về duy trì, củng cố và nâng cấp mạng lưới 

giao thông nông thôn, các tuyến đường trên địa bàn xã (nêu các văn bản chỉ đạo 

thực hiện). 

2. Nêu cách thức, triển khai, tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng 

các tuyến đường trên địa bàn xã. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

 1. Đánh giá công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao 

thông được phân cấp quản lý, nguồn kinh phí được phân bổ; Công tác giao khoán 

quản lý đường xã như  phát quang tầm nhìn, đào hót đất sụt, đắp đất, san lấp ổ gà 

và sửa chữa mặt, lề đường…(có số liệu cụ đối với từng tuyến đường xã quản lý). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính liên quan trên địa bàn, huy 

động xã hội hóa để tham gia tu sửa các tuyến đường, trách nhiệm và ý thức của 

người dân tham gia. Việc phân công thành viên, kiểm tra đôn đốc thực hiện công 

tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên; Công tác rà soát các tuyến đường bị hư 

hỏng, kế hoạch sửa chữa, các giải pháp khắc phục những tuyến đường xuống cấp. 

Kiểm tra các hồ sơ liên quan. 

3. Nêu những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân trong 

công tác triển khai thực hiện.  

 4. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị đối với huyện trong quá trình chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện. 

 IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ 

NHỮNG NĂM TIẾP THEO. 

 V. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI HUYỆN. 

  


