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KẾ HOẠCH  

Giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ bản  
đối với nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND năm 2019 

 
 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20/11/2015; 

Căn cứ 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 Kế hoạch giám sát số 01/KH-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2019 

của Thường trực HĐND huyện Hữu Lũng; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;  

Ban Kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thông qua hoạt động giám sát để nắm tình hình công tác chỉ đạo, điều 
hành, rà soát và những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 321/QĐ-
UBND ngày 25/01/2019 của UBND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 
công nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của các đơn vị là chủ đầu 
tư.  

2. Những khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân hạn chế. 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 GIÁM SÁT 

1. Đối tượng giám sát là các chủ đầu tư gồm: Ban Quản lý dự án huyện, 
Phòng Kinh tế & Hạ tầng; phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (đối với 
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ban Kinh tế sẽ phân công thành 
viên nắm tiến độ các công trình theo đề cương gửi kèm trong khi thực hiện giám 
sát theo Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 29/5/2019 của thường trực HĐND 
huyện).   

         2. Nội dung giám sát: 

          Xem xét nội dung, tiến độ việc triển khai các công trình thuộc dự án khởi 
công mới và thanh toán dự án đã hoàn thành trong Quyết định số 321 của 
UBND huyện đối với các đơn vị làm chủ đầu tư.  



Khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện tiến độ các dự án đã khởi 
công, nghiệm thu, những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình 
triển khai, thực hiện. 

Nắm thực trạng và hiệu quả sử dụng của các công trình đã đưa vào sử 
dụng, những điểm bất cập, thiếu hợp lý (nếu có).  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

1. Giám sát trên thực địa gồm: trụ sở UBND xã Đô Lương, Trường 
mầm non xã Minh Hòa, Trụ sở UBND xã Hòa Thắng, Đồng Tiến, Hòa Sơn. 

         

STT Dự án Thời gian Ngày tháng Địa điểm 

01 Trụ sở UBND xã 
Đô Lương 

Từ 08h đến 
09h30 phút 

18/6/2019 Xã Đô Lương 

02 Trụ sở UBND xã 
Đồng Tiến 

Từ 10h đến 
11h30 phút 

18/6/2019  Xã Đồng Tiến 

03 Trường mầm non xã 
Minh Hòa 

Từ 08h đến 
09h30 phút 

19/6/2019 Xã Minh Hòa 

04 Trụ sở UBND xã 
Hòa Thắng 

Từ 10h đến 
11h30 phút 

19/6/2019 Xã Hòa Thắng 

05 Trụ sở UBND xã 
Hòa Sơn 

Từ 14h đến 
15h30 phút 

19/6/2019 Xã Hòa Sơn 

        2. Giám sát tại 02 đơn vị: Ban QLDA và phòng KT&HT huyện. 

- Phòng KT&HT huyện: từ 07h30 đến 11h30 phút ngày 24/6/2019 

- Ban QLDA: từ 07h30 đến 11h30 phút ngày 25/6/2019 

        V. THÀNH PHẦN 

1. Đoàn giám sát của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện gồm: 

- Trưởng ban KT-XH, Trưởng đoàn; 

- Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;  

- Mời đại diện lãnh đạo Uỷ Ban MTTQVN huyện tham gia đoàn; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban QLDA huyện tham gia đoàn; 

- Mời đại diện lãnh đạo phòng KT&HT tham gia đoàn. 

2. Thành phần dự làm việc với đoàn: 

2.1 Đối với các xã nêu trên: Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện 
lãnh đạo UBND, Trưởng Ban KT-XH HĐND xã tham gia khảo sát tại thực địa.  

(Đề nghị Chủ tịch UBND xã mời giúp các thành phần của xã). 

2.2 Đoàn Giám sát tại 02 đơn vị có tên trên: Lãnh đạo, chuyên viên, cán 
bộ phụ trách Dự án làm việc với đoàn.  



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã trên nắm tình hình, báo cáo tóm tắt thực trạng 
các công trình trên địa bàn, mời các thành phần làm việc với đoàn giám sát và 
cử người đưa đoàn đi thực địa. 

2. Phòng KT&HT, Ban QLDA huyện xây dựng báo cáo theo đề cương gửi 
kèm, gửi về Ban KT-XH HĐND huyện trước ngày 21/6/2019. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí phương tiện xe ô tô phục vụ 
đoàn giám sát. Thời gian xuất phát tại UBND huyện lúc 06h30 phút các ngày 
theo lịch trong kế hoạch (trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có điều chỉnh 
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện sẽ thông báo sau).  

Trên đây là Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 
dân huyện. Đề nghị các thành phần trong kế hoạch sắp xếp công việc, tham dự 
đầy đủ để việc thực hiện đạt kết quả cao. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

  
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 
- UBND huyện;  
- UBMTTQVN huyện; 
- Ban Pháp chế; 
- TT HĐND, UBND 05 xã nêu trên; 
- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; 
- Phòng KT&HT; 
-Phòng NN&PTNT; 
- Ban QLDA huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 
Nguyễn Trọng Hiệp 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

  theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày, 25/01/2019  

 

I. Đánh giá khái quát tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 
của cơ quan, đơn vị. 

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực đầu tư xây 
dựng cơ bản: 

 1. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, việc 
xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công 
năm 2019. Việc tham mưu cho UBND huyện đối với lĩnh vực cơ quan phụ trách 
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

        2. Tổng số các nguồn vốn, công trình do cơ quan làm chủ đầu tư được giao 
trong năm. Kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ báo cáo, thiết kế kỹ thuật, thi công 
các công trình xây dựng, lũy kế khối lượng giải ngân thanh toán đến 20/6/2019. 
Việc kiểm tra kỹ thuật, chất lượng các dự án, công trình. Việc tổ chức thực hiện 
các quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, tiến độ thi 
công…. (Có kết quả cụ thể đối với từng dự án hoặc danh mục xây dựng). 

       3. Việc rà soát danh mục và hoàn thiện hồ sơ các công trình chưa được phân 
bổ theo thứ tự. 

       4. Những khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị 

III. Phương hướng trong thời gian tới: 

( Lưu ý: Đề cương trên dành cho Phòng KT&HT, Ban QLDA huyện. Các 
xã đoàn đến thực địa báo cáo tóm tắt về dự án khi đoàn đi kiểm tra thực địa). 
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