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THÔNG BÁO 

Kết quả Giám sát lại việc khắc phục những hạn chế sau giám sát 

tại Thông báo số 162/TB-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 

 

 

Thực hiện Chương trình số 06/CTr-HĐND, ngày 09 tháng 01 năm 2019 về 

chương trình giám sát của Thường trực  Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan năm 

2019; Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 12/9/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện Văn Quan về thành lập đoàn giám sát lại việc khắc phục những hạn chế sau 

giám sát tại tại Thông báo số 162/TB-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; Kế hoạch số 107/KH-HĐND, 

ngày 12/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan về việc khắc phục những 

hạn chế sau giám sát tại Thông báo số 162/TB-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. 

Ngày 20/9/2019 Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí 

Lương Đình Bảo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng 

đoàn, PCT HĐND làm Phó trưởng đoàn, Phó  Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân huyện (thư ký), đại diện Phòng Tài chính- Kế hoạch và Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện. Đoàn giám sát tiến hành khảo sát lại tại một số tuyến đường xã, trục 

thôn và làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Thành phần đơn vị được giám sát 

có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cán bộ phụ trách chuyên môn và Kế toán 

xã có mặt đầy đủ. 

 Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo về kết quả khắc phục 

những hạn chế sau giám sát; ý kiến tham gia của thành viên đoàn giám sát và các ý 

kiến giải trình của đơn vị giám sát và các bộ phận liên quan. Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện đánh giá kết quả khắc phục như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Sau khi Hội đồng nhân dân huyện Thông báo 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, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã  đã quan tâm chỉ đạo 

các bộ phận liên quan khắc phục những hạn chế được chỉ ra, tổ chức thực hiện 

công tác phát triển giao thông nông thôn; Phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân về cơ chế chính sách thực hiện chương 

trình phát triển giao thông nông thôn, triển khai chủ yếu thông qua cuộc họp của 
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xã, triển khai tại các thôn còn hạn chế... 

II. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ 

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.  

1.1 Đã khắc phục  

Đường trục thôn: Với tổng chiều dài 1.123 km. Điểm đầu: Cổng UBND xã 

thôn Bản Rượi; Điểm cuối thôn Nà Ne. Tổng số vốn đã cấp: 2.503.124.000đ. 

Trong đó: Vốn đã giải ngân: 2.331.783.000đ.  Từ năm 2016-2019 đến nay tuyến 

đường đã hoàn hành đưa vào khai thác, sử dụng. 

 Đường giao thông ngõ, xóm: Tổ chức vận động nhân dân, các tổ chức đoàn 

thể kết hợp thực hiện phong trào ra quân đầu xuân, tổ chức vận động nhân dân khai 

thác vật liệu cát, sỏi để làm đường bê tông xi măng và đóng góp số ngày công, 

nhìn chung nhân dân tích cực, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Tổng chiều dài 

đường Ngõ Xóm: 11.322m. Đã cứng hóa đến thời điểm báo cáo được 10.711m đạt 

94,6%. Còn 611m chưa cứng hóa, bằng 5,4%. 

 Đường nội đồng: Tổng chiều dài đường Nội đồng 2000m. đã cứng hóa được 

1.370m đạt 68,5%. Đã thực hiện song 03 tuyến nội đồng đó là Tuyến Nà loi – 

Khon Khèn tại thôn Bản Rượi; tuyến đường Pa Ta thôn Bản Só với chiều dài 120m 

tuyến đường Xóm Khòn Hù – Lân Bó chiều dài 240m đã hoàn thành nghiệm thu 

bàn giao cho nhóm hộ khai thác sử dụng. 

1.2 Hạn chế 

 Một số công trình đường giao thông nông thôn được đưa vào sử dụng 

nhưng chưa đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật như một số tuyến chưa đắp lề, chưa 

có rãnh thoát nước, việc duy tu sửa chữa chưa được thường xuyên như phát quang 

tầm nhìn nhìn, qua thực tế khảo sát đối với tuyến đường trục thôn còn thấy những 

vết bị vỡ, nứt tại đầu tuyến và giữa tuyến. 

 Công tác bàn bàn giao tuyến đường trục thôn đến thời điểm giám sát vẫn 

chưa thực hiện được công tác bàn giao, do một số kỹ thuật, chất lượng công trình 

đường giao thông chưa được đảm bảo. Kinh phí chưa được giải ngân là 

170.000.000đ. 

 Tuyến đường ngõ xóm hiện còn 611m chưa cứng hóa; đường nội đồng còn 

630 chưa được cứng hóa; Tuy nhiên tuyến đường ngõ xóm và đường nội đồng đã 

triển khai, tuyên truyền nhân dân cùng thực hiện nhưng tỷ lệ nhân dân tham gia 

đóng góp kinh phí mua vật liệu và ngày công lao động còn hạn chế như tuyến 

đường nội đồng thôn Bản Chặng, nguồn Nhà nước hỗ trợ: 193.162.046, nguồn 

nhân dân đóng góp: 46.676.000đ (đã vận động  nhân dân đóng góp với số tiền 

20.500.000đ. Số chưa thu được 26.176.000đ). 

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 
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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. 

2.1 Đã khắc Phục  

Tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển giao thông nông thôn; Phối 

hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân về cơ 

chế chính sách thực hiện Chương trình phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn 

xã. 

2.2 Hạn chế 

 Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và MTTQ và các tổ chức đoàn thể 

chính trị chưa tạo được đồng thuận cao, người dân còn chông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nước. 

 Công tác triển khai, tuyên truyền vận động và huy động sự đóng góp của 

người dân còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả, không vận động được từ các tổ 

chức cá nhân, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. Đến thời điểm giám sát 

Ủy ban nhân dân xã vẫn chưa thực hiện theo đúng tinh thần Đề án 109 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn;  Chưa huy động được sự đóng góp của nhân dân theo số 

liệu quyết toán với số tiền là 322.880.000đ.  

 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.  

3.1 Đã khắc Phục 

Công tác tuyên truyền đã được quan tâm triển khai tuyên truyền vận động, 

tuy nhiên chưa chưa linh hoạt, chưa đạt hiệu quả cao. 

3.2 Hạn chế 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa chỉ đạo sâu sát về thực hiện 

công tác phát triên giao thông nông thôn trên địa bàn xã, dẫn đến công tác tổ chức, 

triển khai thực hiện còn hạn chế. Việc huy động số tiền người dân tham gia đóng 

góp đến thời điểm giám sát vẫn chưa thực hiện được, chưa huy động sự tham gia 

đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức  trên địa bàn xã tham gia . 

Công tác kiểm tra giám sát công trình trước và sau đầu tư, phân công cụ thể 

cho thành viên, cán bộ chuyên môn kiểm tra cụ thể và nắm tình hình đối với những 

công trình chưa được liên tục và thường xuyên, thiếu chủ động trong việc hướng 

dẫn đối với các công trình do nhân dân tự làm.  

Chưa chủ động báo cáo, đề xuất những khó khăn trong quá trình triển khai 

thực hiện, đặc biệt là những đoạn đường trên tuyến sau khi đưa vào sử dụng đã bị 

xói mòn đến mặt đường bê tông( đoạn dốc Nà lùng) nếu không sớm khắc phục sẽ 
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gây hỏng cục bộ mặt đường. 

Chưa chủ động báo cáo hiện tượng mặt đường kém chất lượng đưa vào sử 

dụng 2018 của Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, trên tuyến đã xuất hiện 

nhiều điểm bị bong mặt đường, đặc biêt đoạn thi công cuối năm 2017 dài hơn 

500m.  

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%. 

4.1 Đã khắc Phục 

 Ủy ban nhân dân tuyên truyền  các  văn bản có liên quan đến công tác phát 

triển hệ thống giao thông nông thôn đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, xác 

định đến năm 2020 hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Tuyến đường trục xã 

có 01 tuyến dài 6,74km, hiện nay đã cứng hóa 6,2km, đạt 92%, đến thời điểm hiện 

nay công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. 

4.2 Hạn chế 

Tuyến đường xã chưa cứng hóa có chiều dài 0,54 km là Điểm đầu ngã ba 

Bản Só và điểm cuối xóm Khòn Hù thôn Bản Só (Dự kiến trong quý IV năm 2019 

sẽ tiến hành thi công xây dựng với tổng dự toán công trình 533.086.000 đ; Trong 

đó: nguồn Nhà nước hỗ trợ: 448.246.000 đ và nguồn do nhân dân đóng góp: 

84.840.000 đ).  

III. ĐỀ XUẤT ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo khắc phục những hạn 

chế đã nêu ở trên của đoàn giám sát. Huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đối với xã 

Hữu Lễ về đích nông thôn mới năm 2020;  Hỗ trợ các nguồn nhân lực, quan tâm 

thực hiện, phát triển giao thông nông thôn hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông 

nông thôn. 

Tiếp tục chỉ đạo xã tiếp tục tăng cường công tác huy động, vận động nhân 

dân và các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, thực hiện theo đúng cơ chế và đảm 

bảo theo đúng quy định.  

Chỉ đạo UBND xã sớm khắc phục đoạn dốc Nà lùng sau gần một năm sử 

dụng đã nhiều đoạn bị nước sói đến mặt đường bê tông; Kiểm tra và chỉ đạo khắc 

phục mặt đường kém chất lương đưa vào sử dụng 2018 do Ban QLDA huyện làm 

chủ đầu tư.  

Kiểm tra lại giá vật liệu quyết toán, nếu giá vật liệu quyết toán theo dự toán 

ban đầu thì đã tính 2 lần thuế VAT cho vật liệu.  
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2. Đối với  Ủy ban nhân dân xã Hữu Lễ. 

Khắc phục những hạn chế sau giám sát lại được nêu các phần mục trên; báo 

cáo, kiến nghị kịp thời để sớm khắc phục chất lượng công trình và bảo vệ an toàn 

công trình. 

Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ủng hộ phong 

trào phát triển giao thông nông thôn; Thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa 

thường xuyên các công trình giao thông; Thực hiện công tác bàn giao đường trục 

xã, thôn, ngõ xóm cho nhóm hộ quản lý; Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ, quyết toán 

công trình. 

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát lại việc khắc phục những hạn chế 

sau giám sát tại Thông báo số 162/TB-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./. 

 

      

Nơi nhận:        

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT/CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy (BC);                                  
- TT HĐND huyện;                                                                                                                                                       
- Lãnh đạo UBND;  
- T,P các Ban HÐND huyện;                          

- Các thành viên Đoàn giám sát;     
- ĐU, HĐND và UBND xã Hữu Lễ; 
- C, PCVP HĐN và UBND huyện;                                                      
- Lưu: VT.       
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Lương Đình Bảo 


