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THÔNG BÁO 

Kết quả Giám sát việc 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 

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-HĐND, ngày 09 tháng 01 năm 2019 về 

chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 

2019; Quyết định số 102/QĐ-HĐND ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội 

đồng nhân dân huyện Văn Quan về thành lập đoàn giám sát việc 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. Kế hoạch số 103/KH-HĐND, ngày 19/4/2019 của Ban Kinh tế - Xã 

hội Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan về Giám sát việc 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. 

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, các 

thành viên tham gia đoàn giám sát có đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, các 

thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. Thành phần đơn vị 

được giám sát có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND & UBND và UBMTTQ xã, 

Cán bộ phụ trách chuyên môn và Kế toán xã. 

Đoàn giám sát đi thực địa và khảo sát một số tuyến đường xã quản lý. Sau 

đó đoàn tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã. Tại buổi làm việc Đoàn giám 

sát nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả việc triển khai, 

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

bàn xã, các ý kiến tham gia xây dựng, góp ý của các thành viên tham gia ý kiến của 

thành viên trong đoàn, cũng như ý kiến bổ sung, giải trình làm rõ một số vấn đề 

liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường trên địa bàn xã. Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng 

nhân dân huyện nhận xét đánh giá như sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN, KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

Đơn vị được giám sát thực hiện đúng nội dung, chương trình các quy định 

theo kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; chuẩn 

bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát, có báo cáo, hồ sơ liên quan phục vụ công 

tác giám sát và mời đầy đủ thành phần làm việc với đoàn. 

2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo 

 Cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý , duy tu , bảo dưỡng 

thường xuyên các tuyến đường xã . UBND xa ̃chỉ đaọ thưc̣ hi ện tuyên truyền , phổ 

biến chính sách duy tu , bảo dưỡng các tuyến đường đến các thôn , thường xuyên 
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theo dõi viêc̣ duy tu , sửa chữa và đôn đốc các thôn  hoàn thành khối lượng sửa 

chữa. 

Phân công thành viên phụ trách địa bàn thôn hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc 

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

và công tác ra quân đầu xuân. 

3. Kết quả thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

đường giao thông được phân cấp quản lý trên địa bàn xã 

Hê ̣ thống đường truc̣ xa ̃quản lý có tổng chiều dài 8,7km, hàng năm được 

UBND huyện giao kinh phí duy tu, bảo dưỡng và giao trực tiếp cho xã quản lý 

thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên với định mức phân bổ theo Nghị 

quyết Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND  ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn là 3 triệu đồng/km/năm. Ngay từ đầu các năm , UBND xã thực hiện hợp đồng 

giao khoán cho các thôn duy tu, sửa chữa và tổ chức nghiệm thu với các thôn nhận 

khoán, lập biên bản nghiệm thu đánh giá khối lượng.  

UBND xã đã giao nhiệm vụ cho công chức phụ trách lĩnh vực nông lâm – 

thủy lợi theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định. Đối với các tuyến đường liên 

thôn, hàng năm UBND xã tích cực đẩy mạnh phong trào ra quân đầu xuân làm 

đường giao thông nông thôn, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày 

công, khai thác vật liệu để xây dựng, tu sửa, nâng cấp nền đường. Do vậy hệ thống 

đường giao thông nông thôn đã từng bước được cải thiện.  

 Tuyến đường Kéo Ca – Pá Tuồng bê tông dài 3,3km, hiện nay đã bê tông 

3,3km theo chương trình đề án, xã làm tốt công tác tuyên truyền và huy đôṇg nhân 

dân tham gia thực hiện; đóng góp của cán bộ , công chức trên điạ bàn xã  đươc̣ 

433.924.000 đồng/446.211.000 đồng đạt 97,2%. Huy đôṇg nhân dân hiến đất để 

mở rôṇg đường Tàng Cáp – Cốc Cam đươc̣ 5.697 m
2
 đất. 

Kết quả duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường cụ thể như sau : 

* Năm 2018: 

TT Tuyến đường  Hình thức sửa chữa  

Phát quang (m
2
) Vét rãnh (m) Vá ổ gà (m

2
) 

1 Đường Kéo Ca-Pò Tuốc 8.000 1.000 720 

2 Đường Kéo Ca-Pá 

Tuồng 

8.600 3.000  

3 Đường Tàng Cáp -Cốc 

Cam 

8.600 1.350 1.250 
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* Năm 2019: Tính đến thời điểm báo cáo  

  

II. MỘT SỐ  HẠN CHẾ  

 Hiện nay trên địa bàn còn 02 tuyến đường xã quản lý là đường Kéo Ca- pá 

Tuồng với chiều dài là 2,4 km là đường đất; đường Tàng Cốc- Cốc Cam với chiều 

dài là 3,0 km là đường đất, hiện nay mới chỉ bê tông được 50m; Đường trục thôn là 

17,273km mới cứng hóa đươc̣ 7,76km; đường ngõ xóm có tổng chiều dài 14,7 km, 

mới cứng hóa đươc̣ 6,25km; Do vậy vào mùa mưa, đường lầy và trơn trượt rất khó 

khăn cho người dân đi lại. 

 Trên địa bàn xã hiện nay do ảnh hưởng cơn bão, mưa to có một điểm gần 

trường THCS xã Đại An bị sạt lở tà luy âm với khối lượng lớn gây mất an toàn cho 

người tham gia giao thông và người dân đi lại.  

 Một số tuyến không có công trình thoát nước và rãnh mương do đất đá lấp 

do vậy vào mùa mưa gây tình trạng nước ngập ứ trong lòng đường; mặt khác do 

ảnh hưởng của các cơn bão, mưa nhiều và dài ngày thường xuyên bị lầy lội, xe ô tô 

đi lại dẫn đến đường bị xuống cấp. Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng chủ yếu phát 

quang và vét rãnh bằng thủ công chủ yếu là đất, vá ổ gà nên không đảm bảo yêu 

cầu do nguồn kinh phí còn ít và hạn hẹp. 

 Hồ sơ thanh quyết toán năm 2018 có đầy đủ các chứng từ, văn bản được lưu 

giữ khoa học: có biên bản Thanh lý hợp đồng, hợp đồng giao nhận khoán quản lý, 

Tổng côṇg  25.200 5.350 1.970 

TT Tuyến đường  Hình thức sửa chữa  

Phát 

quang 

(m
2
) 

Vét 

rãnh 

dọc 

(m) 

Bù phụ 

nền, lề 

đường 

(m
3
) 

Vá ổ gà 

(m
2
) 

Đào, 

hót đất 

sụt 

(m
3
) 

1 Đường Kéo Ca-Pò Tuốc 6.750 1.200 25 450 30 

2 Đường Kéo Ca-Pá 

Tuồng 

7.150 3.900    

3 Đường Tàng Cáp -Cốc 

Cam 

3.500 650 5 600 16 

Tổng côṇg  17.400 5.750 30 1.050 46 
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biên bản nghiệm thu chất lượng theo khối lượng duy tu và giấy biên nhận tiền, tuy 

nhiên danh sách ký nhận tiền của thôn Chủ tịch xã ký nhưng chưa đóng dấu lưu. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị của xã đối với huyện  

 Đề nghị nâng mức phân bổ nguồn kinh cho công tác duy tu đườ ng xa ̃lên 

5,0 triêụ đồng/km/năm để nhân dân thưc̣ hiêṇ sửa chữa hàng năm . 

 Đề nghi ̣ huyêṇ quan tâm đến công tác duy tu đường huyêṇ thường xuyên và 

kịp thời hơn vì ảnh hưởng của thời tiết sau mỗi đợt mưa lớn thì đường lại hư h ỏng 

nhiều gây khó khăn cho viêc̣ đi laị của bà con . 

2. Kiến nghị của Đoàn giám sát đối xã 

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai, 

thực hiện các chính sách của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác duy tu, bảo 

dưỡng các tuyến đường xã quản lý, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giao 

thông xuyên suốt, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn. 

 Rà soát những tuyến đường lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa, ưu tiên và có 

phương án sửa chữa những tuyến hư hỏng, lầy lội, không đảm bảo, khó khăn cho 

người dân đi lại. 

 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào ra quân đầu 

xuân làm đường giao thông nông thôn; Quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa 

vận động người dân và cán bộ công chức trên địa bàn xã, từ các nguồn khác để đầu 

tư, sửa chữa và nâng cấp một số tuyến đường. 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các thôn nhận khoán, nâng 

cao vai trò, trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt các công việc theo hợp đồng giao 

nhận khoán. Nghiêm túc xử lý và không hợp đồng đối với các thôn nhận khoán 

không thực hiện theo Hợp đồng. 

 Hồ thanh quyết toán năm 2018, đóng dấu đầy đủ danh sách phát tiền đảm 

bảo đúng quy định. 

3. Kiến nghị của đoàn giám sát đối với Ủy ban nhân dân huyện 

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện quan tâm xem xét giải quyết kiến nghị và 

hạn chế đã nêu ở trên của xã. Đối với tuyến đường huyện quản lý hiện nay có 1 

tuyến bị sạt sở lớn, đề nghị UBND huyện có phương án xử lý đối với tuyến đường 

bị sạt lở lớn do ảnh hưởng của mưa bão được kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại 

của người dân và đảm bảo ATGT. 

Chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng 

các tuyến đường của huyện và xã quản lý, có phương án sửa chữa đối với những 

tuyến đường hư hỏng theo phân cấp quản lý, Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội  

ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giao thông – thủy lợi, nhằm nâng cao 

năng lực, tổ chức tham mưu, thực hiện công tác, quản lý duy tu bảo dưỡng và hệ 

thống cơ sở hạ tầng giao thông. 
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Trên đây là Thông báo kết quả giám sát việc 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, huyện Văn Quan./.  

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên Đoàn giám sát; 

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; 
-  HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đại An 

- C, PCVP HĐND &UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI  

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 

(Đã ký) 
 

 

  Nguyễn Văn Quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


