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THÔNG BÁO  

Kết quả giám sát tình hình triển khai, thực hiện đề án phát triển giao thông 

nông thôn theo Quyết định 109/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện bê tông hóa giao thông, nông thôn; Công tác duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường trên địa bàn xã Song Giang 

   

 

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-HĐND và kế hoạch số:118/KH-ĐGS-TT 

ngày 25/9/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập Đoàn khảo sát và 

kế hoạch giám sát, giám sát về tình hình, kết quả thực hiện đề án phát triển giao 

thông nông thôn theo Quyết định số109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bê tông hóa giao thông, nông thôn; Công tác duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường huyện, xã trên địa bàn huyện; Ngày 11 

tháng 10 năm 2019, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện tiến hành giám 

sát tình hình thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn và công tác duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường trên địa bàn xã Song Giang; Thành phần  

tham gia đoàn có Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Thư ký); đại diện 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện .  

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại một số tuyến đường giao thông nông 

thôn. Đoàn tiến hành làm việc tại trụ sở UBND xã. Thành phần tham gia Đoàn giám 

sát có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức Hội đoàn 

thể, cán bộ Địa chính- xây dựng, kế toán xã. Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Chủ 

tịch UBND xã Song Giang  báo cáo về tình hình thực hiện đề án phát triển giao 

thông nông thôn và công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường xã trên 

địa bàn, các ý kiến bổ sung, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan và các ý 

kiến của các thành viên trong đoàn. Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện nhận xét đánh giá như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN, KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị của UBND xã 

UBND xã nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch giám sát của 

Thường trực HĐND huyện; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phục vụ đoàn giám sát 

như chuẩn bị báo cáo cho các thành viên, mời đầy đủ thành phần tham gia làm việc 

với đoàn giám sát. 

2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

công tác phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Tăng cường phối hợp với 

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân 

tham gia ngày công để xây dựng các công trình, tuyên truyền cho nhân dân về cơ 

chế chính sách phát triển giao thông nông thôn, qua đó nhận thức của người dân 
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từng bước được chuyển biến, huy động người dân tham gia đóng góp tiền, hiến 

đất, tham gia ngày công để thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mở mới 

đường dân sinh và đường BTXM giao thông nông thôn. 

Thực hiện việc hỗ trợ vật liệu, vật tư theo cơ chế điều hành của UBND 

huyện; Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai 

đoạn 2016 – 2020 do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, phân công 

các thành viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

3. Kết quả đầu tư, xây dựng các công trình 

3.1: Xây dựng công trình giao thông đường trục xã 

a) Năm 2016  

-Vốn duy tu bảo dưỡng: Tổng mức đầu tư 80triệu Trong đó xây kè đường 

Bản Đin 20 triệu và Đường Khun Pàu – An Mạ 60 triệu. 

 b) Năm 2017  

 - Tuyến đường Pác Làng – An Mạ số vốn: 1,0 tỷ đồng, Đường cấp B, Tổng 

chiều dài: 643,66m. Công trình thực hiện xong, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa 

vào sử dụng và thanh quyết toán. 

- Vốn duy tu bảo dưỡng: Tổng mức đầu tư 80 triệu , Đường Khun Pàu – An 

Mạ. 

 c) Năm 2018 

         - Tuyến đường Điềm He – Song Giang trên địa phận xã Song Giang( đề án 

109), Chiều dài 2,62km .Tổng mức đầu tư 3.296.459.517 đồng: Trong đó nhân dân 

đóng góp 514.912.845 đồng đã thu được 125.500.000 đồng thanh toán cho nhà 

thầu 70.000.000 đồng. 

- Kinh phí duy tu bảo dưỡng Tổng mức đầu tư 129 triệu xây kè đường và 

xây rãnh đường Pác Làng – An Mạ. 

 d) Năm 2019 

 - Tuyến đường Pác Làng – An. Chiều dài: 2,0 km. Đường cấp B; Tổng số 

vốn đầu tư: 1.839.483.000 đồng Trong đó:  Kinh phí Nhà nước hỗ trợ: 

1.542.042.000 đồng; Nhân dân đóng góp: 297.441.000 đồng ; Thực hiện Quyết 

định số: 1613/QĐ – UBND, ngày 21/5/2019 của UBND huyện Văn Quan, Quyết 

định phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường Pác Làng – An Mạ, xã 

Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Chiều dài: 1,1 km. Đường cấp B; 

Tổng số vốn đầu tư: 1.023.213.000 đồng Trongđó:  Kinh phí Nhà nước hỗ trợ: 

859.335.000 đồng; Nhân dân đóng góp: 163.878.000 đồng. Tuyến đường đã thực 

hiện thi công xong, chuẩn bị nghiệm thu và làm thủ tục thanh quyết toán. 

 - Kinh phí duy tu bảo dường Tổng mức đầu tư là 300 triệu đường Pác Làng 

–An Mạ sửa chữa nền đường, xây cống bản rãnh. 

3.2. xây dựng các công trình giao thông đường làng ngõ xóm 

 a) Năm 2016 

Đổ bê tông mặt đường cấp C: 1,222 km; Tổng số công huy động: 1.305 

công; Tổng số xi măng được cung ứng: 158,7 tấn  và số tiền nhân dân đóng góp: 46,1 

triêụ đồng = 124,59% KH. 

b) Năm 2017 
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Mở mới đường dân sinh: 0,6 Km ( Nhà Lắp đến Vằng Cặp) Đường cấp B 

0,09 km;  Đường cấp C (nội thôn + Nội đồng): 0,602 km. Tổng số cát, sỏi tập kết: 

174 m
3
. Tổng số xi măng cung ứng: 78,0 tấn. Tổng số công huy động: 925 công 

tương ứng với số tiền là 138,130.000 đồng. 

 c) Năm 2018 

          Đường trục thôn: mặt đường BTXM cấp C: 0,246/0,153km. Đường ngõ 

xóm: mặt đường BTXM cấp C: 0,241/0,083km. Đường nội đồng: mặt đường 

BTXM cấp C: 0,198/0,645km. Xây kè nền đường: Được 12/20m
3
. Khai thác vật 

liệu cát đá xây dựng đường GTNT là 167 m
3
. Tổng số xi măng cung ứng: 93,2 tấn. 

Tổng số ngày công huy động: 973 công. Nhân dân đóng góp quy ra tiền: 146 triệu 

đồng và Nhân dân hiến đất: 80 m
2
. 

d) Đến tháng 9 năm 2019 

Đổ BTXM đường cấp C nội thôn: 0,178/0,422km. Đổ BTXM đường ngõ 

cấp C, D được: 0,919/0,266 km. Đổ BTXM đường nội đồng cấp C, D được 

0,321/0,880 km. Tập kết vật liệu cát, sỏi: 246/476m
3
. Tổng số xi măng cung ứng: 

96,8/80 tấn. Tổng số công huy động: 682/1100. Tương ứng với  số tiền 102,3/165 

triệu đồng.  Nhân dân hiến đất: 112,0 m
2
. 

3.3. Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên 

 a) Năm 2016 

 Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường xã. Tổng 

số vốn được giao:  5.700.000 đồng (Điểm đầu tuyến Pác Làng và điểm cuối tuyến 

An Mạ). UBND xã hợp đồng với  thôn An Mạ tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng 

với chiều dài tuyến: 3,8 km. Hằng tháng tiến hành kiểm tra, nghiệm thu khối lượng 

thực hiện và thanh quyết toán theo hợp đồng. 

 b) Năm 2017 

 Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường xã. Tổng 

số vốn được giao:11.400.000 đồng. UBND xã hợp đồng với thôn An Mạ tổ chức 

thực hiện duy tu, bảo dưỡng với chiều dài tuyến: 3,8 km. Hằng tháng tiến hành 

kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thực hiện và thanh quyết toán theo hợp đồng. 

c) Năm 2018 

Tổng số vốn được giao là  11.400.000 đồng. UBND xã hợp đồng với  thôn An 

Mạ tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng với chiều dài tuyến: 3,8 km. Hằng tháng 

tiến hành kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thực hiện và thanh quyết toán theo hợp 

đồng. 

 II. MỘT SỐ HẠN CHẾ 

Thực hiện theo đề án 109, xã đã tổ chức triển khai đạt được kết quả tốt, 

trong 2 năm 2018, 2019 đã BTXM mặt đường được 5,7 km( 2,6 km đường cấp A, 

3,1 km đường cấp B), tổng mức đầu tư trên 6,1 tỷ đồng; Song sự huy động của 

nhân dân theo đề án còn hạn chế, theo đề án nhân dân đóng góp trên 976 triệu, 

nhưng huy động đến nay mới được 125 triệu đồng đạt trên 12% số huy động của 

nhân dân; Sự chậm huy động của nhân dân đã tạo nợ đọng trong xây dựng đối với 

xã với giá trị khá lớn trên 800 triệu đồng chưa có khả năng thanh toán cho nhà 

thầu.  
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Chưa huy động được nhân dân thực hiện đắp lề hoàn chỉnh tuyến đường 

thực hiện theo đề án, như tuyến Pác Làng – An Mạ (3,1Km), tuyến Điềm He - 

Song Giang ( 2,6Km). Tuyến đường Điềm He - Song Giang đoạn giáp với xã 

Văn An không có rãnh thoát nước, nên vào mùa mưa lũ nước tràn ra lòng 

đường, không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.  

Công tác duy tu bảo dưỡng thực hiện còn chậm chưa, đối với tuyến đường 

xã quản lý, còn một số tuyến chưa quan tâm phát quang và sửa chữa bảo dưỡng 

thường xuyên, số liệu nêu trong báo cáo chưa thể hiện được từng nội dung khối 

lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết với thôn, không có số liệu về kết quả 

thực hiện như phát quang, hót đất sự, sửa chữa nhỏ, vét rãnh ngang, dọc…  

Việc chỉ đạo rà soát danh mục, đăng ký thực hiện công tác GTNT đối với 

các tuyền đường ngõ xóm, nội đồng trong quá trình thực hiện chưa sát với thực tế, 

đăng ký khối lượng thực hiện nhiều nên không đạt so với chỉ tiêu Kế hoạch. 

Công tác phát triển GTNT chưa được đồng bộ trên các thôn, tổ chức triển 

khai thực hiện rất thấp, đặc biệt đường trục thôn dài 4,95km mới thực hiện được 

2,11km đạt 42,7%, đường nội đồng dài 12,38km mới thực hiện được 1,17km đạt 

9,5%. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

Tập trung ưu tiên hỗ trợ vật tư, vật liệu cho xã để cứng hóa các tuyến đường 

trục thôn, ngõ xóm, nội đồng theo đề án phát triển giao thông nông thôn, đồng thời 

chỉ đạo xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và các tổ chức, cá 

nhân, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia, đóng góp thực hiện công tác 

phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã. 

 Chỉ đạo UBND xã tổ chức đắp lề đối với tuyến đường xã quản lý như tuyến 

Pác Làng- An Mạ và tuyến đường huyện Điềm He – Song Giang. 

 2. Đối với Ủy ban nhân dân xã 

  Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, tổ 

chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm quản lý các công 

trình, dự án, đề án nhà nước đầu tư, quan tâm thường xuyên duy tu, sửa chữa, 

nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của đề án. Tăng cường phát huy vai trò giám 

sát cộng đồng, giám sát nhân dân, nhằm hạn chế những sai phạm và lãng phí trong 

xây dựng các công trình, qua đó nâng cao chất lượng các công trình.  

Có phương án huy động, vận động người dân và các tổ chức, cá nhân, cán 

bộ, công chức, viên chức đóng góp sức người, sức của, tiền vật chất để để thực  

hiện đảm bảo đúng cơ chế theo quy định. Xác định rõ nguyên nhân, lý do tại sao 

không vận động được kinh phí đóng góp của người dân và các tổ chức cá nhân trên 

địa bàn.  

 Chỉ đạo thực hiện, công tác đắp lề đối với một số tuyến đường xã, huyện 

giao quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Quan tâm ưu tiên xây dựng các 

tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng chưa được bê tông hóa và thực hiện 
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theo phương thức “nhân dân làm công trình - nhà nước hỗ trợ vật tư”. 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. Phân công cán bộ phụ trách bám sát 

địa bàn hướng dẫn các thôn thực hiện xây dựng các công trình đảm bảo đúng theo 

tiêu chuẩn, quy định của đề án.  

 Quan tâm chỉ đạo chuyên môn rà soát kỹ danh mục, thống nhất đưa danh 

mục thực hiện sát với thực tế, đối với các thôn đăng ký, cần họp thống nhất đưa 

vào danh mục của xã đảm bảo và đạt hiệu quả. Chỉ đạo các thôn tăng cường công 

quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn do xã, thôn quản 

lý. Thường xuyên 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... 

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện về giám sát tình hình triển khai, thực hiện đề án phát triển giao thông nông 

thôn theo Quyết định 109/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về thực hiện bê tông hóa giao thông, nông thôn; Công tác duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên tuyến đường trên địa bàn xã Song Giang./. 
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