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KẾ HOẠCH 

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn 

theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh; việc thực 

hiện bê tông hóa đƣờng giao thông nông thôn; việc duy tu, bảo dƣỡng thƣờng 

xuyên tuyến đƣờng huyện, xã trên địa bàn huyện 

  

 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện về 

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Quyết định số 117/QĐ-HĐND-

TT ngày 25/9/2019 của Thường trực HĐND huyện thành lập Đoàn giám sát, giám sát 

về tình hình, kết quả thực hiện đề án về phát triển giao thông nông thôn theo Quyết 

định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh; việc thực hiện bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn; việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường 

huyện, xã trên địa bàn huyện; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện xây 

dựng kế hoạch giám sát như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức 

triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông thôn giai 

đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện. 

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả các cơ chế, 

chính sách về phát triển giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện trong 

những năm tiếp theo.  

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các chủ 

trương, cơ chế, chính sách về phát triển GTNT.  

2. Công tác tuyên truyền, vận động, phát động thực hiện phong trào phát triển 

GTNT gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. 

3. Tình hình, kết quả huy động, kết hợp các nguồn lực.  

4. Việc chấp hành các quy định, cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng công 

trình GTNT và tình hình thực hiện cung ứng, sử dụng xi măng, cung ứng  một số 

nguyên vật liệu theo đề án  hỗ trợ.  

5. Tình hình, kết quả đầu tư xây dựng các công trình đường GTNT.  

6. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển GTNT nói 

chung và thực hiện theo đề án 109 gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; việc 

thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường huyện, xã trên địa bàn huyện 

(có so sánh với giai đoạn trước). 



7. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính 

sách về phát triển GTNT. 

8. Đánh giá kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên 

nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát triển GTNT trong thời gian 

tới. Kiến nghị, đề xuất. 

 (Có Đề cương xây dựng báo cáo giám sát gửi kèm theo Kế hoạch này). 

III. PHẠM VI, PHƢƠNG THỨC, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Phạm vi giám sát 

- Giám sát trên địa bàn huyện về tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về 

phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016- 2020. 

- Kết quả số liệu báo cáo từ năm 2016 đến hết tháng 9/2019.  

2. Phƣơng thức, đối tƣợng giám sát 

- Nghiên cứu hồ sơ tài liệu kết hợp xem xét thực địa công trình, dự án đường 

giao thông nông thôn và tiến hành khảo sát một số tuyến đường tại xã Tràng Sơn, Đại 

An. 

- Giám sát thông qua báo cáo đối với: UBND xã Tân Đoàn, Việt Yên. 

- Giám sát trực tiếp đối với UBND xã Song Giang và Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện. 

3. Thời gian khảo sát, giám sát 

3.1. Ngày 07/10/2019 khảo sát một số tuyến đƣờng. 

- Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút khảo sát tại xã Đại An 

- Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút khảo sát tại xã Tràng Sơn  

3.2. Ngày 11/10/2019 giám sát tại xã Song Giang 

- Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút khảo sát tại một số tuyến đường 

- Từ 9 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút làm việc tại trụ sở UBND xã  

3.3. Ngày 14/10/2019 giám sát tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: 

Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

4. Từ sau ngày 20/10/2019:  

Thường trực HĐND huyện thực hiện trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết 

các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Thành phần Đoàn, khảo sát, giám sát và thành phần mời tham gia Đoàn theo 

Điều 1 Quyết định số 117/QĐ-HĐND-TT ngày 25/9/2019 của Thường trực HĐND 

huyện. 

2. Thành phần đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát 

2.1. Đối với đơn vị chịu sự khảo sát (UBND xã Đại An, Tràng Sơn). Chủ tịch 

UBND xã bố chí thành phần đi cùng Đoàn, khi Đoàn đến khảo sát. 



2.2. Đối với UBND xã Song Gang (do UBND xã mời) 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã; 

- Công chức xã phụ trách lĩnh vực liên quan. 

2.3. Đối với Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện 

Toàn thể lãnh đạo, công chức chuyện môn của phòng 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Căn cứ nội dung kế hoạch, 

Đoàn giám sát đề nghị Trường Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện và Chủ tịch UBND các 

Tân Đoàn, Việt Yên, Song Gang chỉ đạo chuẩn bị như sau: 

- Xây dựng báo cáo theo nội dung đề cương; cung cấp thông tin, tài liệu có liên 

quan, làm rõ thêm các vấn đề khi Đoàn giám sát đề nghị. Báo cáo của các đơn vị gửi 

về Thường trực HĐND huyện chậm nhất là ngày 07/10/2019 để thành viên Đoàn 

giám sát nghiên cứu. (gửi qua đường công văn và bản mềm qua email: 

nmc1973vqls@gmail.com). 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan khi Đoàn tiến hành đi thực địa, khảo sát, 

giám sát theo kế hoạch.  

- Bố trí thành phần và địa điểm làm việc. 

2. Trước khi Đoàn giám sát làm việc với UBND xã, Đoàn sẽ đi thực địa từ 02-

03 công trình đường giao thông nông thôn  

3. Đối với các thành phần Đoàn khảo sát, giám sát: đề nghị sắp xếp công việc, 

tham dự hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch. 

4. Đối với Văn phòng HĐND&UBND huyện: đề nghị phối hợp chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động Đoàn khảo sát, giám sát theo kế hoạch. 

( Kế hoạch này thay giấy mời, đề nghị các thành viên đoàn khảo sát, giám sát 

tập trung tại sân Ủy ban nhân dân huyện lúc 6h30 phút các ngày khảo sát, giám sát 

để đi cùng đoàn) 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện 
- Ủy ban nhân dân huyện (T/b);  

- UBMTTQ huyện (T/b); 

- Các thành phần Đoàn giám sát; 
- Các Ban HĐND huyện; 

- Phòng KT-HT huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã: Tân Đoàn, Việt 

Yên, Song Giang, Đại An, Tràng Sơn; 
- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- KT VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

KT. TRƢỞNG ĐOÀN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

LƢƠNG ĐÌNH BẢO 

mailto:ls@gmail.com


 
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện, xã 
(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-ĐGS-TT ngày 25/9/2019 

của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện) 
  

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan 

trực tiếp đến Chƣơng trình đầu tƣ phát triển giao thông nông thôn (GTNT) trên 

địa bàn huyện ( xã). 

II. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức triển khai việc đầu tƣ 

xây dựng đƣờng GTNT từ các nguồn vốn  

1. Việc xây dựng kế hoạch, lập dự toán, phân bổ, quản lý nguồn vốn, tổng 

nguồn vốn làm đường GTNT. 

2. Công tác tuyên truyền, phối hợp, lồng ghép thực hiện với các cơ chế, chính 

sách khác về phát triển GTNT. 

III. Tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ đầu tƣ xây dựng đƣờng GTNT 

thuộc nguồn vốn thuộc các Chƣơng trình (từng năm): 

1. 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 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.  

2. Kết quả đầu tư xây dựng các công trình: 

- Mở mới, cải tạo, mở rộng đường GTNT (tổng số danh mục công trình, tổng 

số km); xây dựng mặt đường bê tông xi măng (BTXM)... (tổng số danh mục công 

trình, tổng số km).  

- Địa điểm, thời gian xây dựng, thời gian hoàn thành công trình 

- Tổng mức đầu tư của mỗi công trình (tổng vốn đầu tư theo kế hoạch, vốn giải 

ngân, tỷ lệ; lồng ghép nguồn vốn khác… ). 

3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả các công trình. 

4. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường. 



 

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

Về số liệu báo cáo: tính từ năm 2016 đến hết tháng 9/2019. Đơn vị lập biểu 

tổng hợp số liệu tƣơng ứng tại mục 2 của phần III này). 

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. Hiệu quả, tác động trực tiếp, gián tiếp đến địa bàn thực hiện 

chương trình. 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 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các Chƣơng trình thời gian tới. 

VI. Kiến nghị, đề xuất: Trung ương, tỉnh, huyện, các ngành liên quan... 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


