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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Văn Quan, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát việc khắc phục những hạn chế sau giám sát  

tại thông báo số 162/HĐND-ĐGS, ngày 14/11/2018 về kết quả giám sát tình 

hình triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông 

thôn năm 2017, 2018 trên địa bàn xã Hữu Lễ 

 

 

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 Văn Quan, khóa XIX về Chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân huyện năm 2019. 

 Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch 

giám sát lại việc khắc phục những hạn chế sau giám sát tại Thông báo số 

162/HĐND-ĐGS, ngày 14/11/2018 về kết quả giám sát tình hình triển khai, thực 

hiện cơ chế, chính sát về phát triển giao thông nông thôn năm 2017, 2018 trên địa 

bàn xã Hữu Lễ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục những hạn chế, 

khuyết điểm còn tồn tại đã được nêu trong thông báo kết luận về giám sát tại đơn vị 

chịu sự giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND trong thời gian tới. 

- Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát lại phải đảm bảo nghiêm túc, đúng 

theo các nội dung trong thông báo kết luận và phải tuân thủ theo các quy định của 

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

2015 

- Đơn vị được giám sát lại nghiêm túc thực hiện kế hoạch của Đoàn giám sát 

HĐND huyện, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, các loại hồ sơ, sổ sách liên quan phục 

vụ cho công tác giám sát theo kế hoạch.  

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

Theo đề cương báo cáo kèm theo kế hoạch này. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

1. Thời gian: Ngày 20 tháng 9 năm 2019 

- Từ 8 giờ 00 đến 09 giờ 30: Đoàn khảo sát thực tế một số tuyến đường. 



- Từ 09 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút: Đoàn làm việc tại trụ sở UBND xã. 

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã và một số tuyến đường trên địa bàn. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn giám sát (Theo quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 12           

tháng 9 năm 2019). 

2. Thành phần đơn vị chịu sự giám sát 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ xã; 

- Công chức thuộc lĩnh vực liên quan; 

(Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã mời giúp các thành phần) 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương và phô tô báo cáo 

đầy đủ cho các thành phần tham dự và mời đầy đủ thành phần tham dự làm việc với 

đoàn khảo sát. 

2. Đoàn giám sát của huyện chủ động sắp xếp công việc tiến hành giám sát 

theo kế hoạch. nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu đối với vấn đề liên 

quan đến chuyên môn của cơ quan, đơn vị tại các buổi làm việc, xem xét một số hồ 

sơ có liên quan đến nội dung giám sát. 

 3. Sau giám sát Đoàn thông báo kết quả giám sát với đơn vị chịu sự giám sát 

để biết thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND huyện để theo dõi chỉ đạo.  

Nơi nhận: 

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

- LĐ UBND huyện;  

- UBND xã Hữu lễ(T/hiện); 
- phòng TC-KH, KT- HT huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

  TRƢỞNG ĐOÀN 

    

(Đã ký) 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN    

Lƣơng Đình Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Kết quả việc khắc phục những hạn chế sau giám sát tại thông báo 

số 162/HĐND-ĐGS, ngày 14/11/2018 về kết quả giám sát tình hình triển khai, 

thực hiện cơ chế, chính sát về phát triển giao thông nông thôn năm 2017, 2018 

trên địa bàn xã Hữu Lễ 

(Kèm theo Kế hoạch số 107/KH-ĐGS, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Đoàn giám sát 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện). 

  

I. VIỆC KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TẠI THÔNG BÁO KẾT 

QUẢ GIÁM SÁT 

1. Tổ chức triển khai thực hiện chưa được đồng bộ trên các thôn, còn 3/6 thôn 

tổ chức triển khai thực hiện rất thấp, đặc biệt đường trục thôn,ngõ xóm, nội đồng.  

2. Thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn là xã được giao kế hoạch 

và tổ chức triển khai sớm nhất;  Song, trong quà trình thực hiện còn lúng túng về 

thủ tục đầu tư xây dựng, chưa tổ chức họp dân để vận động sự đóng góp thực hiện 

đề án theo cơ chế; Sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị chưa 

tạo được đồng thuận cao, chưa phát huy được vị trí vai trò của tổ chức, và nhân dân 

tham gia xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn xã, Một số tuyến chưa đảm 

bảo hoàn thành theo thời gian. sự đóng góp của nhân dân trong thực hiện đề án chưa 

vận động được. 

3. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đề án giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã còn hạn chế chưa được thường xuyên, liên tục, tình trạng trông 

chờ ỷ lại vào Nhà nước chưa được khắc phục, chưa phát huy tính chủ động chỉ đạo 

thực hiện của cấp ủy,chính quyền xã.  

4. Là xã xác định đến 2020 xây dựng hoàn thành chương trình nông thôn 

mới, nhưng sự tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào phát triển giao 

thông nông thôn, trọng tâm là cứng hóa mặt đường trong 2 năm trở lại đây thực hiện 

đạt thấp, theo quy hoạch chung của xã tỷ lệ cứng hóa đến 2018 các tuyến đường 

trục thôn,,ngõ xóm, nội đồng chỉ đạt khoảng 20%; Trục xã đạt khoảng 50%. 

5. Xác định giá vật liệu đến hiện trường, cơ sở cung cấp vật liệu ( Đá, cát, sỏi, 

ván khuôn...) để làm cơ sở tính cước vận chuyển, thuế VAT.  

II. VIỆC THỰC HIỆN NHŨNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐOÀN GIÁM 

SÁT 

1. Tập trung tuyên truyền trong nhân dân về thực hiện đề án, hiệu quả của đề 

án; Tổ chức họp dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện, huy 

động sự đóng góp của nhân dân tham gia thực hiện đề án; Tăng cường, phối hợp với 

các tổ chức, đoàn thể quần chúng để tuyên truyền vận động nhân dân. Phân công 

cán bộ bám sát địa bàn hướng dẫn các thôn thực hiện xây dựng các công trình mà 

người dân thực hiện, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy định của đề án.  

2. Thực hiện công tác xã hội hóa phải công khai, minh bạch, có giải pháp cụ 

thể để huy động người dân đóng góp bằng tiền mặt, vật tư, ngày công, phát huy nội 

lực các cấp các ngành trên địa bàn, tích cực tham gia đóng góp để xây dựng đề án 

đảm bảo chất lượng, bền vững. Quan tâm ưu tiên xây dựng các tuyến đường liên 



thôn, nội đồng chưa được bê tông hóa và thực hiện theo phương thức “nhân dân làm 

công trình - nhà nước hỗ trợ vật tư”.  

3. Chỉ đạo các thôn tăng cường công quản lý các tuyến đường giao thông 

nông thôn, tham gia giữ gìn công trình đã đưa vào sử dụng, duy tu bảo dưỡng, quét 

dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ sản 

xuất, phục vụ cho người dân đi lại dễ dàng để giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội... 

4. Ban Quản lý xã cần tăng cường đôn đốc các công trình, thực hiện đảm bảo 

thời gian theo quy định, sử dụng hợp lý các nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ công 

trình xây dựng giao thông. 

5. Việc thanh, quyết toán các công trình: Chuẩn bị, cung cấp cho đoàn đầy đủ 

hồ sơ quyết toán công trình ( các biểu chi tiết quyết toán). 

 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

  Đề xuất , kiến nghị của xã còn những tồn tại đoàn giám sát thông báo chư 

khắc phục được( nếu có) và các giải pháp xử lý tiếp theo. 

  

 


