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BÁO CÁO  

Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông và sự nghiệp  

môi trường giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 539/KH-ĐGS ngày 31/8/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giám sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp 

giao thông và sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh; 

UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

 A. Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông giai 

đoạn 2016-2017 

 I. Công tác lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí sự nghiệp giao thông 

1. Công tác lập, phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện 

Hàng năm, căn cứ trên số lượng các tuyến đường được giao quản lý, duy 

tu, UBND huyện chỉ đạo phòng ban chuyên môn tham mưu thực hiện lập dự 

toán kinh phí sự nghiệp giao thông, trình Sở Giao thông vận tải thẩm định trình 

UBND tỉnh phê duyệt dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên đường huyện và đường nội thị. 

Trên cơ sở dự toán phê duyệt và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp chi 

thường xuyên, UBND tỉnh Lạng Sơn giao dự toán chi sự nghiệp giao thông 

hàng năm và UBND huyện thực hiện phân bổ dự toán cho phòng Kinh tế và Hạ 

tầng và UBND các xã, thị trấn theo quyết định được giao thực hiện công tác sửa 

chữa thường xuyên đường giao thông đang quản lý. 

2. Công tác quản lý, sử dụng và quyết toán 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn được 

giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp giao thông 

đúng định mức quy định. Việc sử dụng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tập trung 

cho các tuyến đường giao thông chính có mật độ phương tiện qua lại lớn, đảm 

bảo an toàn giao thông.  

Các cơ quan được giao dự toán chi đã chủ động lựa chọn đơn vị có kinh 

nghiệm, năng lực và đặt hàng thực hiện công tác quản lý, duy tu thường xuyên 

các tuyến đường được giao quản lý.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng 

đường; kịp thời nghiệm thu các hạng mục công việc theo từng tháng, quý; thực 

hiện thanh toán cho nhà thầu theo từng quý và thực hiện quyết toán vào cuối năm. 
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II. Tình hình triển khai thực hiện 

 1. Công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ theo phân cấp (số km đường được giao quản lý; nhu cầu sửa chữa, 

bảo trì; số kinh phí đã thực hiện, hiệu quả của công tác bảo trì bảo dưỡng) 

1.1. Các tuyến đường được giao quản lý 

- Các căn cứ pháp lý: Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 

của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình 

đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 

27/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khối lượng quản lý, bảo trì đường 

đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi khối lượng quản lý, bảo trì đường đô 

thị kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 344b/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND huyện 

Đình Lập về việc phê duyệt danh mục đường huyện, đường xã trên địa bàn 

huyện Đình Lập. 

- Các tuyến đường: UBND huyện được giao quản lý, bảo trì: 09 tuyến 

đường huyện, với tổng số chiều dài là 137,2km. UBND xã quản lý, bảo trì: 43 

tuyến đường xã, với tổng chiều dài là 214,5km, số hiệu từ ĐX.400 đến ĐX.442..  

1.2. Nhu cầu sửa chữa, bảo trì 

Cơ bản các tuyến đường trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng đã lâu,  

trong những năm gần đây lưu lượng tham gia giao thông ngày càng lớn, nhiều 

phương tiện vận chuyển vật liệu với trọng tải lớn thường xuyên đi lại đã ảnh 

hưởng rất nhiều đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Nhu cầu nguồn kinh phí để thực hiện duy tu, sửa chữa đường là rất lớn, 

tuy nhiên nguồn ngân sách chưa thể đáp ứng nhu cầu. Do vậy, nguồn kinh phí 

hàng năm chỉ đảm bảo thực hiện để duy tu, sửa chữa nhỏ, không có nguồn để 

thực hiện sửa chữa vừa và lớn theo quy định.Với nguồn kinh phí được cấp trong 

năm 2016 và 2017: Ngay từ đầu năm Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành 

ký kết hợp đồng đặt hàng với đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên đường huyện và đường nội thị trên địa bàn huyện, do vậy công tác quản 

lý, bảo trì được thực hiện ngay từ đầu năm.  

1.3. Kinh phí thực hiện  

1.3.1. Năm 2016:  

- Kinh phí được giao là: 1.287 triệu đồng, 

- Kinh phí quyết toán là 1.287 triệu đồng đồng, trong đó:  

+ Kinh phí sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện và nội thị là 989 

triệu đồng. 

+ Kinh phí sửa chữa thường xuyên đường giao thông do xã quản lý: 298 

triệu đồng; 
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1.3.2. Năm 2017:  

- Kinh phí được giao là: 3.859 triệu đồng, 

- Kinh phí quyết toán là 3.859 đồng, trong đó: 

+ Kinh phí sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện và nội thị là: 3.170 

triệu đồng. 

+ Kinh phí sửa chữa thường xuyên đường giao thông do xã quản lý: 689 

triệu đồng; 

2. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trong việc quản lý, sử 

dụng kinh phí sự nghiệp giao thông 

Năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tự thực 

hiện công tác quản lý các tuyến đường. Công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên 

được ký hợp đồng với đơn vị thực hiện và sử dụng toàn bộ phần kinh phí được 

giao cho công tác này với hình thức thực hiện là xác định khối lượng cụ thể từng 

vị trí, triển khai sửa chữa và thanh, quyết toán theo từng quý. 

Năm 2017 thực hiện đặt hàng công tác Quản lý, bảo trì các tuyến đường 

theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải Công văn số: 1370/SGTVT-

QLKCHTGT ngày 06/7/2016.  

Việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông 

được thực hiện định kỳ thường xuyên, lồng ghép trong công tác kiểm tra chấp 

hành dự toán ngân sách và thẩm định quyết toán cuối năm của cơ quan, đơn vị. 

Qua công tác kiểm toán, quyết toán ngân sách định kỳ, kinh phí sự nghiệp giao 

thông được quản lý và sử dụng theo đúng định mức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu 

quả, không để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng. 

3. Công tác phối hợp 

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện tốt. 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với UBND 

cácxã, thị trấn tuyên truyền người dân hiểu biết về pháp luật trong công tác quản 

lý giao thông và  không vi phạm hành lang an toàn đường bộ như xây dựng các 

công trình, đổ đất, san lấp mặt bằng, phơi nông sản dưới lòng đường... 

Năm 2016 thực hiện công tác sửa chữa theo phương thức xác định khối 

lượng, thanh toán theo khối lượng thực tế. Căn cứ đề xuất của đơn vị thực hiện 

sửa chữa, bảo trì các tuyến đường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với 

các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát từng tuyến đường, xác định vị trí hư hỏng 

cùng lập biên bản làm căn cứ để lập dự toán và thanh quyết toán. 

Năm 2017 thực hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên theo 

phương thức đặt hàng, kiểm tra đánh giá theo chất lượng. Tháng cuối của từng 

quý mời các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và đánh giá lại chất lượng thực 

hiện của toàn quý để làm căn cứ thanh quyết toán giá trị thực hiện của quý. 
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III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

UBND huyện thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đã được thanh 

tra Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh kết luận là cơ bản đúng mục đích, 

đúng chế độ quy định, đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn được giao 

Nguồn ngân sách cấp cho sự nghiệp giao thông ngày được nâng lên và 

phân bổ kịp thời, do vậy công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường 

huyện và đường nội thị, đường xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của huyện, khắc 

phục được những hư hỏng, đảm bảo tầm nhìn và an toàn giao thông trên tuyến 

đường một cách thường xuyên, việc thanh quyết toán cho đơn vị thực hiện đảm 

bảo theo hợp đồng đã ký kết. 

Đã lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tốt trên địa bàn thực hiện 

quản lý, bảo trì đường bộ và chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị 

thực hiện do vậy công tác quản lý, bảo trì được thực hiện ngay từ đầu năm. 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

Nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông hàng năm chưa được giao để sửa 

chữa, cải tạo lớn thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

Hàng năm ngoài việc bố trí kinh phí để thực hiện duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên theo quy định. Đề nghị bổ sung thêm kinh phí để khắc phục hậu 

quả sạt lở đất, sói lở mặt đường, sụt lún, kè, sửa chữa mặt đường… do mưa lũ 

kéo dài xảy ra trên địa bàn huyện. 

 B. Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai 

đoạn 2016-2017 

I. Công tác lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí sự nghiệp môi trường 

1. Công tác lập, phân bổ, giao dự toán 

Đối với dự toán kinh phí thực hiện công tác thu gom vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt: Dự toán phân bổ được xác định trên cơ sở định mức khối 

lượng và đơn giá theo quy định tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 

05/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt đơn giá thanh toán vệ sinh 

môi trường đô thị trên địa bàn huyện Đình Lập. Trên cơ sở đó, UBND huyện 

phân bổ dự toán kinh phí cho UBND thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường 

Thái Bình, xã Đình Lập trực tiếp thực hiện ký hợp đồng, thực hiện nghiệm thu 

và chi trả nguồn kinh phí đối với đơn vị làm công tác thu gom rác và cuối năm 

thực hiện quyết toán theo quy định.  

Đối với kinh phí tuyên truyền, tập huấn...UBND huyện thực hiện phân bổ 

dự toán kinh phí cho phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn 
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quản lý công tác vệ sinh môi trường theo dự toán được lập trên cơ sở thực tế 

phát sinh và cuối năm thực hiện quyết toán theo quy định.  

2. Số thu phí vệ sinh môi trường 

Số thu phí vệ sinh môi trường nộp ngân sách thực hiện giai đoạn 2016-

2017 là: 436,8 triệu đồng, trong đó:Năm 2016:174,8 triệu đồng; Năm 2017: 

265đồng. 

3. Dự toán kinh phí 

* Năm 2016 

- Tổng dự toán giao chi sự nghiệp môi trường: 2.767,8 triệu đồng, trong đó:  

+ Dự toán từ năm trước chuyển sang là 0 triệu đồng. 

+ Dự toán tỉnh giao là 2.620 triệu đồng. 

+ Bổ sung từ ngân sách huyện là 147,8 triệu đồng. 

- Kinh phí quyết toán chi sự nghiệp môi trường: 2.761 triệu đồng, gồm:  

+ Chi công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo định 

mức là 2.711 triệu đồng. 

+ Chi hoạt động môi trường là: 50 triệu đồng.  

* Năm 2017 

- Tổng dự toán giao chi sự nghiệp môi trường: 4.255 triệu đồng, trong đó:  

+ Dự toán tỉnh giao là 3.990 triệu đồng. 

+ Bổ sung từ ngân sách huyện là: 265 triệu đồng. 

- Kinh phí quyết toán chi sự nghiệp môi trường: 4.243 triệu đồng, gồm:  

+ Chi công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo định 

mức là 4.183 triệu đồng. (Trong đó: 628 triệu đồng là kinh phí chi thanh toán 

công tác vệ sinh môi trường năm 2016). 

+ Chi hoạt động môi trường là: 60 triệu đồng.  

 II. Tình hình triển khai thực hiện 

 1. Công tác đấu thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

 Trong giai đoạn 2016-2017, UBND huyện chưa thực hiện công tác đấu 

thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

 2. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, tổng số khối lượng 

rác thải thực hiện trên địa bàn 

 Giai đoạn 2016-2017, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành tích cực nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, UBND các thị trấn, xã thực hiện ký hợp đồng 

với Công ty TNHH MTV Áo Xanh để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển 
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và xử lý rác thải trên địa bàn, hàng tháng tổ chức nghiệm thu khối lượng thực 

hiện và thanh toán kinh phí theo quy định. 

 Trong năm 2016, tổng khối lượng rác thải là 12.630m
3
.  

 Trong năm 2017, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt là 13.050 m
3
. 

 3. Mức độ đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị trong xử lý rác thải 

Công tác thu gom rác thải, phế thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-

2017 đã đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, vỉa hè được 

quét dọn sạch sẽ, rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 

nhân dân trên địa bàn huyện.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử 

dụng kinh phí sự nghiệp môi trường 

Việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường 

được thực hiện lồng ghép trong công tác kiểm tra chấp hành dự toán 6 tháng đầu 

năm và thẩm định quyết toán cuối năm của cơ quan, đơn vị. Qua công tác kiểm 

toán, kiểm tra chấp hành và quyết toán ngân sách định kỳ giai đoạn 2016-2017 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực sự nghiệp môi trường được 

sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không có vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh 

phí sự nghiệp môi trường.  

5. Công tác phối hợp 

 Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn và UBND 

thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình, xã Đình Lập đã có sự phối 

hợp chặt chẽ trong công tác vận động, tuyên truyền và thực hiện đảm bảo môi 

trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, UBND huyện đã tổ chức ra quân tổng vệ 

sinh môi trường các tuyến đường khu, ngõ xóm trên địa bàn huyện tập trung vào 

các ngày lễ, Tết trong năm như: Tết Nguyên đán, ngày giải phóng Miền nam 

30/4 và Quốc tế lao động 01/5, ngày Môi trường thế giới (5/6),…  

  III. Đánh giá chung 

1. Đánh giá chung tình hình quản lý , sử dụng kinh phí sự nghiệp môi 

trường giai đoạn 2016-2017 

 Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ 

nét về nhận thức và hành động, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; kinh phí 

được sử dụng đúng mục đích, nội dung được quy định. 

 Các cơ quan đơn vị được giao nguồn kinh phí vệ sinh môi trường luôn có 

ý thức, trách nhiệm gắn việc quản lý và sử dụng kinh phí với yêu cầu công việc 

đặt ra, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao cũng như đáp ứng 

kịp thời công tác chuyên môn về đảm bảo vệ sinh môi trường.  

2. Những khó khăn, vướng mắc 
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Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng việc triển khai, quản lý kinh 

phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện còn có một số khó khăn, cụ thể: 

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa nộp phí vệ sinh môi 

trường theo đúng định mức quy định. 

Nguồn bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh đôi khi chưa kịp thời dẫn tới 

các đơn vị nợ kinh phí đối với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh. 

Kinh phí bố trí cho công tác hoạt động quản lý nhà nước về vệ sinh môi 

trường còn hạn hẹp. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

Đối với UBND tỉnh: Hàng năm bố trí đủ dự toán kinh phí sự nghiệp môi 

trường trong dự toán giao đầu năm theo số dự toán kinh phí được Sở Tài chính 

thẩm định. 

 Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giao 

thông và kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện 

Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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