
 

   UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc 
 

    Cẩm Xuyên, ngày    tháng   năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác nghiệm thu và hồ sơ quyết toán đường GTNT, rãnh 

thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường 

BTXM năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 

18/05/2022 của HĐND huyện 

 

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước 

trên các tuyến đường, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường 

bê tông xi măng năm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 5526/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2022 của UBND huyện về về việc điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu, kế hoạch 

làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng 

và phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng đường GTNT năm 2022 

 Căn cứ Quyết định số 7519/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu và hồ 

sơ quyết toán đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi, 

nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-

HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND 

ngày 18/5/2022 của HĐND huyện;  

UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu và hồ sơ quyết 

toán đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi, nâng cấp 

mặt đường BTXM năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 

18/05/2022 của HĐND huyện với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Kiểm tra công tác nghiệm thu đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương 

nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 thực hiện theo Nghị 

quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 

93/2022/NQ-HĐND ngày 18/05/2022 của HĐND huyện theo nguyên tắc hoàn 

thành đến đâu nghiệm thu đến đó nhưng chậm nhất hoàn thành trước ngày 

15/12/2022 để kịp thời thanh quyết toán với Sở Tài chính. 

- Kiểm tra, thẩm định các thủ tục hồ sơ quyết toán khối lượng đường giao 

thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường 

BTXM theo cơ chế hỗ trợ năm 2022.  

2. Yêu cầu 

- UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu, khối lượng đã giao tại 

Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện về về việc điều 

chỉnh nội bộ chỉ tiêu, kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội 



 

đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng và phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng 

đường GTNT năm 2022, để phục vụ cho việc thanh quyết toán. 

- Chuẩn bị hồ sơ dự toán, quyết toán làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh 

mương nội đồng, phục hồi và nâng cấp mặt đường BTXM theo hương dẫn (tại 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị 

quyết số 93/2022/NQ-HĐND, ngày 18/5/2022 của HĐND huyện; Văn bản số 

1643/SGTVT-KH3 ngày 31/05/2022 của Sở GTVT về việc hướng dẫn triển khai 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực GTVT và 

khuyến cáo một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông, RTN 

thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng, hỗ trợ kinh phí của tỉnh; Văn bản số 

1651/UBND-KT&HT ngày 20/06/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn tổ 

chức triển khai thực hiện làm đường GTNT, RTN, KMNĐ, nâng cấp phục hồi mặt 

đường theo cơ chế hỗ trợ năm 2022). 

II. Kế hoạch kiểm tra công tác nghiêm thu và hồ sơ thanh toán: 

1.  Lịch kiểm tra công tác nghiêm thu, khối lượng, chất lượng như sau: 

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2022. 

- Địa điểm: Tại các địa phương. 

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bố trí cán 

bộ chuyên môn làm việc với các thành viên Tổ liên ngành và bố trí phòng làm 

việc (lưu ý: phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành kèm theo danh sách các 

tuyến đường, rãnh… gửi Tổ liên ngành để có căn cứ kiểm tra). 

2. Lịch thẩm định hồ sơ Quyết toán như sau: 

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 02/12/2022 đến ngày 12/12/2022 

- Địa điểm: Phòng Tài chính Kế hoạch – Cơ quan UBND huyện. 

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ phục trách, công chức kế toán 

hoàn thành hồ sơ và trực tiếp làm việc (lưu ý: Nếu đơn vị nào không hoàn thành 

hồ sơ quyết toán đúng thời gian quy định để kịp trình Sở GTVT, Sở Tài chính kiểm 

tra quyết toán dẫn đến bị cắt giảm khối lượng quyết toán kinh phí hỗ trợ thì đơn vị 

đó tự chịu trách nhiệm). 

(Lịch kiểm tra và thậm định chi tiết có biểu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành khối lượng đã giao và 

các hồ sơ liên quan để phục vụ đoàn kiểm tra đảm bảo thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT, NN&PTNT . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh  
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