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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 Tràng Các 

 

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 113/QĐ-HĐND ngày 23/9/2019 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  Tràng Các. Kế hoạch số 114/KH-HĐND, ngày 23/9/2019 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 Tràng Các. 

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, Phó 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phó Trưởng đoàn (Thư ký) 

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

và 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, Kế toán xã và các ngành có liên quan. 

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 
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 Tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giao 

thông nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách cơ chế liên quan đến người dân, huy động sự đống góp của người cùng tham 

gia thực hiện. 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. Phân công cán bộ phụ 

trách theo dõi viêc̣ duy tu, sửa chữa. hình thức hợp đồng với một nhóm hộ do một 

tổ trưởng làm đại diện, thực hiện duy tu, sửa thường xuyên hàng tháng và nghiệm 

thu vào ngày cuối tháng theo khối lượng công việc, theo đúng hợp đồng đã ký. 

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 5,5 km (tuyến Nà Thườm 

- Khau Đắng và tuyến Nà Phắt – Bản Nầng), hiện nay đã bê tông cứng hóa được 

0,5 km (tuyến Nà Thườm - Khau Đắng), còn lại đường đất 5,0 km. 

 Hằng 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. Với tổng kinh phí 16,5 triệu đồng/5,5 km.  

Ngay từ đầu  năm , UBND xã thực hiện hợp đồng giao khoán với nhóm hộ duy tu, 

sửa chữa. Phân công  nhiệm vụ cho công chức phụ trách lĩnh vực theo dõi, kiểm 

tra, giám sát tuyến đường quản lý theo quy định.  

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

- Năm 2018 

+ Tuyến Nà Phắt – Bản Nầng, kinh phí thực hiện: 6 triệu đồng:  Tổng chiều 

dài 2,0km (Km0 (km8 + 100 ĐH.52) – Km2 (Bản Nầng). Khối lượng như sau: Vét 

rãnh dọc + bạt lề đường 710m; Phát quang tầm nhìn 1120 m
2 

; Đào hót đất sụt 18 

m
2
;  Đất đắp bù phủ nền + lề đường 70 m

2
;  Vá ổ gà 18 m

3
; Thông cống 4 Vị trí. 

+ Tuyến Nà Thườm - Khau Đắng, kinh phí thực hiện: 10,5 triệu đồng : Tổng 

chiều dài 3,5km Km0 (km9 + 100 ĐH.52) - Km3 + 500 (Khau Đắng.) Khối lượng 

như sau: Phát quang tầm nhìn 1.500 m
2 
; Vét rãnh dọc + bạt lề đường 1.390 m; Đào 

hót đất sụt 30 m
2
;  Đất đắp bù phủ nền + lề đường 160 m

2
;  Vá ổ gà 60 m

3
; Thông 

cống 6 Vị trí. 

- 9 tháng năm 2019  

- Tuyến Nà Phắt – Bản Nầng, kinh phí thực hiện: 6 triệu đồng : Tổng chiều 

dài 2,0km (Km0 (km8 + 100 ĐH.52) – Km2 (Bản Nầng). Khối lượng như sau: Vét 

rãnh dọc + bạt lề đường 274m; Phát quang tầm nhìn 398 m
2 

; Đào hót đất sụt 7 m
3
; 

Đất đắp bù phủ nền + lề đường 33 m
2
;  Vá ổ gà 8 m

3
; Thông cống 2 vị trí.  

- Tuyến Khau Đắng, kinh phí thực hiện: 10,5 triệu đồng : Tổng chiều dài 

3,5km Km0 (km9 + 100 ĐH.52) - Km3 + 500 (Khau Đắng.) Khối lượng như sau: 

Phát quang tầm nhìn 1.200 m
2 

; Vét rãnh dọc + bạt lề đường 1.060 m; Đào hót đất 
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sụt 20 m
2
;  Đất đắp bù phủ nền + lề đường 123 m

2
;  Vá ổ gà 48 m

3
; Thông cống 4 

Vị trí. 

* Công tác quản lý đường trục thôn, ngõ xóm 

- Năm 2018 

+ Đường trục thôn, bản và đường liên thôn: Có 15 tuyến, tổng chiều dài 

9,1km, đã bê tông hóa được 3 km đạt 33,0%, còn 6,1 km chưa cứng hóa chiếm 

67,0%. 

+ Đường ngõ, xóm: Có 44 tuyến, tổng chiều dài 21,83km, đã bê tông hóa 

được 7,5 km đạt 34,4%; còn 14,33 km chưa cứng hóa chiếm 65,6,0%. 

+ Đường nội đồng: Có 8 tuyến, tổng chiều dài 3,6 km, đã bê tông hóa được 

1,6 km đạt 34,4%; còn 14,33 km chưa cứng hóa chiếm 65,6,0%. 

- Kết quả thực 9 tháng năm 2019 

+ Sửa chữa, duy tu đường GTNT được  24,1 km, đạt 110,6% kế hoạch. Khối 

lượng đào, đắp: 526 m
3  

đạt 90,7 %  so với kế hoạch. Khai thác cát, sỏi: 157 m
3
 đạt 

98,1 % so với kế hoạch. Phát quang tầm nhìn: 3230 m
2 

đạt 125,7 %  so với kế 

hoạch. Hót đất sựt: 105 m
3 

đạt 95,4 %  so với kế hoạch. Xi măng được cung ứng: 

135 tấn đạt 146,7 so với chỉ tiêu giao. 

+ Xây dựng mặt đường BTXM được 1,4 km đạt 148,9% so vớ kế hoạch. 

Trong đó: Đường trục thôn: 0,4 km, Đường ngõ xóm: 0,9 km, Đường nội đồng: 

0,1 km, mặt đường rộng từ 1,2 đến 2,0 m; dầy từ 0,8cm đến 14cm. 

II. MỘT SỐ  HẠN CHẾ  

 Một số công trình sau khi đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng chưa được 

người dân quan tâm bảo vệ. Một số tuyến không có công trình thoát nước và rãnh 

mương do đất đá lấp, vào mùa mưa gây tình trạng ngập ứ 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 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. 

 Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 một số tuyến đường giao thông trên địa 

bàn bị sạt lở do mưa kéo dài và đường trơn, trượt gây khó khăn cho người dân 

tham gia giao thông. Tuyến đường huyện (ĐH.52) đoạn từ km 9+500 (đèo Kéo 

Pha) bị sạt lở hai bên ta luy, khối lượng trên 100 m
3 

với khối lượng lớn gây mất an 

toàn cho người dân đi lại, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã được khắc phục tạm 

thời. 

 Hiện nay trên địa bàn còn 02 tuyến đường xã quản lý là đường tuyến Nà 

Thườm - Khau Đắng và tuyến Nà Phắt – Bản Nầng với chiều dài là 5,5 km trong 



 4 

đó 5,0 km là đường đất chưa được cứng hóa. Đường trục thôn là 9,1 km mới cứng 

hóa được 3km còn 6km chưa được cứng hóa; đường ngõ  xóm có tổng chiều dài 

21,83 km, mới cứng hóa đươc̣ 7,5km còn 14,33km chưa được cứng hóa; Đường 

nội đồng là 3.6km mới được cứng hóa 1,6km còn 14,33km chưa được cứng hóa. 

Do vậy vào mùa mưa, đường lầy và trơn trượt rất khó khăn cho người dân đi lại. 

  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, biên bản nghiệm thu chất lượng theo khối lượng duy tu và giấy biên nhận tiền, 

tuy nhiên không lập danh sách ký nhận tiền của nhóm hộ do tổ trưởng đại diện. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị của xã đối với tỉnh, huyện  

Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp tuyến đường (ĐH.52) Bản Làn – Tràng 

Các (Đoạn Tràng Các – Xuân Long). 

 Nâng kinh phí sửa chữa thường xuyên đối với tuyến đường xã quản lý. Bổ 

xung thêm danh mục tuyến đường Nà Thườm (Nà Tao – Nà Thườm) vào danh 

mục cấp kinh phí sửa chữa thường xuyên. 

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 cơ chế chính sách của Nhà nước đến người dân. Thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền huy động xã hội hóa, sự đóng góp của người dân, tích cực tham 

gia hưởng ứng phong trào ra quân đầu xuân. Vận động nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xã quản lý, đáp ứng nhu 

cầu đi lại của người dân. 

 Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm quản lý 

các công trình sau bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả chất lượng các 

công trình. Có phương án sửa chữa đối với  những tuyến đường lầy lội, trơn trượt 

vào mùa mưa, những tuyến hư hỏng, không đảm bảo gây khó khăn cho người dân 

đi lại. 

 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  thiếu danh sách ký nhận tiền của nhóm hộ 

nhận khoán.Bổ xung thêm danh sách ký nhận tiền và lưu hồ sơ theo 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. 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. Chỉ đạo Phòng 
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chuyên môn, phân công cán bộ phụ trách hướng dân cơ sở trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

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 

Tràng Các, 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 Tràng Các; 

- C, PCVP HĐND &UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI  

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 

(Đã ký) 

 
 

 

  Nguyễn Văn Quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


