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KẾ HOẠCH 
 Khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  

Tại các xã đang thi công đường tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 
2019. Căn cứ việc nắm bắt tình hình và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp 
xúc cư tri. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch khảo sát tại 05 xã 
Tân Thành, Minh Hòa, Hồ Sơn, Cai Kinh, Hòa Lạc cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thông qua hoạt động khảo sát để nắm tình hình công tác chỉ đạo, điều 
hành của UBND huyện trong triển khai thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy Hữu Lũng đối với tuyến 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.  

2. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 
của Dự án. Những khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân hạn chế của một 
số hộ còn kiến nghị, đề nghị, gửi đơn đề nghị xem xét được hưởng cơ chế chính 
sách hỗ trợ; chưa đồng thuận cao trong thực hiện dự án. Từ đó có kiến nghị, đề 
nghị các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục kịp thời; góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát tiển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Đối tượng khảo sát: Khảo sát trực tiếp 10 hộ của 05 xã Minh Hòa, Hồ 
Sơn, Tân Thành, Cai Kinh, Hòa Lạc.  

         2. Nội dung khảo sát: 

        - Nắm tình hình trực tiếp tại UBND xã 

          Xem xét các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nội dung đã triển khai phục 
vụ công tác giải phóng mặt bằng. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố 



cáo của công dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, phương hướng 
nhiệm vụ những tháng tiếp theo.  

Khảo sát thực địa 10 hộ đang có ý kiến,  kiến nghị của 05 xã có tuyến đường 
Cao tốc chạy qua; thực trạng quá trình thi công đường Cao tốc ảnh hưởng đến đời 
sống của nhân dân như: Ngập úng do thiết kế các cống thoát nước, lu đường gây 
rung lắc làm nứt nhà dân và một số vấn đề liên quan khác….  

 Công tác tiếp công dân, việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện, việc 
giải quyết những vướng mắc phát sinh của Nhà thầu đối với những hộ dân bị ảnh 
hưởng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 

2. Khảo sát trực tiếp trên thực địa 

Đoàn khảo sát tại 02 hộ/1 xã.  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

         

STT Đơn vị Thời gian Địa điểm Ghi chú 

01 Minh Hòa 8h ngày 10/6/2019 Tập trung tại UBND xã 
đi 02 hộ xã Minh Hòa 

 

02 Hồ Sơn 14h ngày 10/6/2019 Tập trung tại UBND xã 
đi 02 hộ xã  Hồ  Sơn 

 

03 Tân Thành 8h ngày 14/6/2019 Tập trung tại UBND xã 
đi 02 hộ xã  Tân Thành 

 

04 Cai Kinh  14h ngày 14/6/2019 Tập trung tại UBND xã 
đi 02 hộ xã Cai Kinh 

 

05 Hòa Lạc 8h ngày 17/6/2019 Tập trung tại UBND xã 
đi 02 hộ xã  Hòa Lạc 

 

         V. THÀNH PHẦN 

1. Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện gồm: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng đoàn. 

- Mời đại diện Lãnh đạo trung tâm quỹ đất tham gia đòan khảo sát. 

- Các thành viên:  

+ Phó Trưởng Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;  

+ Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

2. Thành phần dự làm việc với đoàn khảo sát gồm: 

Mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh 
đạo UBND và cán bộ công chức địa chính xã tham gia Đoàn khảo sát.  

(Đề nghị UBND xã mời). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Ủy ban nhân dân 05 xã có dự án đường cao tốc Bắc giang – Lạng Sơn đi 
qua cần nắm tình hình, báo cáo, chuẩn bị hố sơ ( nếu có)  gửi thành phần đoàn 
khảo sát và cử người tham gia đoàn khảo sát tại thực địa. 

2. Các thành phần Tham gia Đoàn khảo sát có mặt tại văn phòng 
HĐND&UBND huyện; thời gian xe đi xã xuất phát lúc 7h 15 phút các ngày cụ thể 
trong kế hoạch, kế hoạch này thay cho giấy mời.  

Thường trực HĐND huyện đề nghị các thành phần trong đoàn khảo sát sắp 
xếp công việc, tham dự đầy đủ để cuộc khảo sát đạt kết quả. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

  
Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trưởng hai ban HĐND huyện; 
- Các TV Đoàn giám sát; 
- CVP, CPVP HĐND và UBND huyện; 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã 
Hòa Lạc, Cai Kinh, Hồ Sơn, Tân Thành và 
Minh Hòa;  
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Hiền 
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