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SỰ CẦN THIẾT CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG 
BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Giám sát 

cộng đồng là

gì?



SỰ CẦN THIẾT CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG
BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là:
 Công việc được tiến hành trên đường/các công trình trên 

đường nhằm giảm đến mức tối thiểu các hư hỏng của đường –
hạn chế chi phí tốn kém;

 Duy trì tình trạng làm việc bình thường của đường; đảm bảo an 
toàn giao thông;

 Được thực hiện liên tục khi phát hiện những hư hỏng nhẹ;

 Giám sát hoạt động BDTXcủa cộng đồng được thực 
hiện khi nào?
 Trong thời gian vận hành của dự án hoặc/và các tổ đội đang 

tiến hành bảo dưỡng thường xuyên.

 Lịch trình, tần suất và mức độ yêu cầu bảo dưỡng đường cần 
được PPMU hoặc đơn vị thực hiện BDTX công bố cho cộng 
đồng biết;

 Tài liệu cần rõ ràng các thông tin: đơn vị thực hiện, địa chỉ, thời 
gian thực hiện và các hoạt động Bảo dưỡng



MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

Theo dõi, 
kiểm tra việc 
bảo dưỡng 
đường bộ 
đúng quy định 
của dự án

Phát hiện để 
ngăn chặn 
những việc 
làm vi phạm 

quy định

Phòng, 
chống xâm 
hại lợi ích 

cộng đồng, 
gây ô nhiễm 
môi trường



TRÁCH NHIỆM - HOẠT ĐỘNG ĐẠT MỤC TIÊU

1. Kiểm tra công 

việc bảo dưỡng 

định kỳ và đánh 

giá tình trạng con 

đường dựa trên 

kết quả của BD

2. Giám sát

dựa trên các 

tiêu chí/tiêu 

chuẩn trong 

từng hoạt đồng 

BD

4. Giám sát việc

nghiệm thu, bàn giao

5. Giám sát việc quản

lý, vận hành công

trình



ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG 

Tổ chức, cá nhân, nhóm 

cộng đồng được giao BDTX 

đường GTNT

Các tổ chức, cá nhân được 

hưởng lợi từ đường GTNT

Các tổ chức, cá nhân khác 

có liên quan



Các chương trình, dự án đầu tư: 

* Có sử dụng vốn nhà nước

* Không thuộc diện bí mật quốc gia theo 
quy định pháp luật 

* Có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng

Các dự án đầu tư  bằng nguồn 
vốn và công sức của cộng đồng 

hoặc bằng nguồn tài trợ trực 
tiếp của các tổ chức, cá nhân

Các dự án đầu tư bằng 
nguồn vốn khác

PHẠM VI CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG



• Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý 
cung cấp các thông tin

1

• Yêu cầu các đối tượng chịu sự giám sát đầu tư 
cộng đồng trả lời, cung cấp các thông tin2

• Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả 
GSĐTCĐ và kiến nghị các biện pháp xử lý3

QUYỀN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG



HÌNH THỨC CÔNG KHAI TÀI LIỆU CHO GSĐTCĐ

Thực hiện bằng 1 

trong 3 hình thức

hoặc đồng thời cả

3 hình thức sau

đây:

2. Thông báo tại

hội nghị thôn, Uỷ

ban MTTQ xã, 

các tổ chức thành

viên của Ủy ban 

MTTQ xã.

3. Thông báo

trên các

phương tiện

thông tin đại

chúng của xã, 

thôn.

1. Công khai tại

Trụ sở Hội

đồng nhân dân

xã, nhà văn

hóa xã, thôn.



KHUNG PHÁP LÝ GIÁM SÁT 

CỘNG ĐỒNG



CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA

Các nghị

định, 

thông tư

hướng

dẫn thi

hành luật

môi

trường

Quyết định về quy 

chế giám sát cộng 

đồng



CHÍNH SÁCH QUỐC GIA 
PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Chương I – Những quy định

chung

Chương II – Những nội dung 

công khai để nhân dân biết

Chương III – Những nội dung 

nhân dân bàn và quyết định



CHÍNH SÁCH QUỐC GIA 
PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Chương IV – Những nội dung

nhân dân tham gia ý kiến trước khi

cơ quan có thẩm quyền quyết định

(4 điều)

Chương V – Những nội dung nhân

dân giám sát (4 điều)

Chương VI – điều khoản thi hành

gồm 2 điều quy định về Hiệu lực thi

hành và Hướng dẫn thi hành



CHÍNH SÁCH QUỐC GIA
QUYẾT ĐỊNH 80

Chương I: Những quy định 

chung về giám sát đầu tư 

cộng đồng

Chương II: Tổ chức thực 

hiện giám sát đầu tư của  

cộng đồng



CHÍNH SÁCH QUỐC GIA
QUYẾT ĐỊNH 80



CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TÀI TRỢ

• Xác định và thu hút tất cả các bên liên

quan, đặc biệt là người bị ảnh hưởng

vào quá trình tham vấn và tham gia;

• Xây dựng chiến lược cùng tham gia

cho việc lập kế hoạch, thực hiện, giám

sát và đánh giá dự án;

• Nêu các chi tiết cần cho các chiến dịch

quảng bá và việc phổ biến thông tin và

xây dựng quy trình để người bị ảnh

hưởng thương lượng về những quyền lợi

của họ



CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TÀI TRỢ

• Thu hút các bên liên quan vào việc 

ra quyết định tại tất cả các giai đoạn 

thực hiện dự án;

• Sử dụng và hỗ trợ các tổ chức quần

chúng và cần đặc biệt lưu ý các vấn

đề có liên quan đến tham vấn và sự

tham gia của cộng đồng

• Xây dựng quy trình giải quyết khiếu

nại



Cảm ơn sự chú ý lắng nghe!
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