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DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ 
QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

HỘI THẢO ĐÀO TẠO

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ 
TRONG BẢO DưỠNG THƯỜNG 

XUYÊN ĐưỜNG GIAO THÔNG CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VỀ PHÁT TRIỂN



CỘNG ĐỒNG GIÁM SÁT VIỆC 
DUY TU BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG 

GIAO THÔNG
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Hướng dẫn cách thành lập Ban Giám 
sát cộng đồng;

2. Giám sát cộng đồng trong bảo 
dưỡng thường xuyên đường bộ;
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Trách
nhiệm

UB MTTQ 
Việt Nam 

cấp 
xã/phường

(Điều 8, QĐ
80/2005/QĐ-

TTg)

Nguyên
tắc

Tổ chức Hội nghị/Hội nghị 
đại biểu của CĐ  bầu Ban 
GSĐTCĐ

Cử đại diện Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã tham gia Ban 
GSĐTCĐ

Thành viên Ban GSĐTCĐ 
không đương nhiệm trong 
UBND cấp xã

HƯỚNG DẪN CÁCH THÀNH LẬP BAN GSCĐ



TRÌNH TỰ THÀNH LẬP BAN GSCĐ

Bước 1: Chỉ định người triệu tập (người đứng đầu)

Triệu tập cuộc họp bởi MTTQ xã để tìm 

người triệu tập

Yêu cầu thành phần họp:

Đại diện hộ bị ảnh hưởng và hộ không 

ảnh hưởng

Đại biểu nữ: tối thiểu 30%

Biểu quyết: Bỏ phiếu hoặc giơ tay

Có Biên bản họp



CÂU HỎI GỢI Ý CHO HỌP CHỈ ĐỊNH NGƯỜI TRIỆU TẬP 

Ai là người trong cộng đồng có thể 

tham gia với vai trò là người triệu 

tập? 

Ai có được sự hỗ trợ từ địa phương, 

có mối liên quan tới quản lý nhà 

nước để bênh vực cho dự án? 

Ai có thể đóng vai trò lãnh đạo, có kỹ 

năng điều phối và biểu lộ sự tập 

trung? 

Ai có thể tham gia đủ thời gian? 

Chính quyền có bằng lòng bổ nhiệm 

người triệu tập không? 



TRÌNH TỰ THÀNH LẬP BAN GSCĐ

Bước 2: Thành lập nhóm giám sát cộng đồng



TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH BAN GSCĐ

Về số lượng

Từ 5-7  người

Về giới

Tối thiểu 30%

Độ tuổi

Từ 25 – 60 tuổi

Trình độ học vấn

Không bắt buộc, tuy nhiên có kinh 
nghiệm trong việc xây dựng cơ bản và 

biết chữ

Sự nhiệt tình

Có nhiệt tình, 
tâm huyết với 

công việc



 Chủ tịch UB MTTQ phối hợp với các trưởng 

thôn đã được lựa chọn tổ chức hội nghị để bầu 

ra các thành viên của Ban GSCĐ. Người được 

bầu phải có trên 50% số đại biểu tham dự Hội 

nghị tín nhiệm.

 Chậm nhất 5 ngày, kể từ ngày bầu xong các 

thành viên Ban GSCĐ, Ban Thường trực UB 

MTTQ xã tổ chức cuộc họp với các thành viên 

ban GSCĐ để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban 

và ra nghị quyết công nhận Ban GSCĐ, thông 

báo cho HĐND, UBND xã trong phiên họp gần 

nhất và thông báo cho nhân dân trong xã biết
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BẦU THÀNH VIÊN VÀ CÔNG NHẬN BAN GSCĐ



NHIỆM VỤ CỦA BAN GSCĐ 

1) Kiểm tra công việc 
bảo dưỡng định kỳ…

2) Đảm bảo sử dụng
hiệu quả nguồn lực ở 
địa phương



NHIỆM VỤ CỦA BAN GSCĐ 

3) Đánh giá sự cải 
thiện tình trạng của con 
đường dựa trên kết 
quả của việc bảo 
dưỡng thường xuyên...

4) Giám sát dựa trên
các tiêu chí, tiêu chuẩn
đã được nêu trong
từng hoạt động bảo
dưỡng thường xuyên…



NHIỆM VỤ CỦA BAN GSCĐ

5) Ghi chép (sổ nhật ký 
công trình), báo cáo 
thường xuyên và định kỳ 
về tình hình thực hiện bảo 
dưỡng thường xuyên gửi 
UBND xã.

6) Tiếp thu các ý kiến của 
nhân dân, tuyên truyền vận 
động, giải thích... và phản 
ánh kịp thời cho UBND xã 
hoặc cho chủ đầu tư



GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

ĐƯỜNG
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GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG  

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG

Mục tiêu 

giám sát

Theo dõi, kiểm tra việc duy tu, 
bảo dưỡng công trình đúng
quy định của dự án

Phát hiện, ngăn chặn những việc
làm sai gây hại đến lợi ích cộng
đồng, gây thất thoát, lãng phí và ô 
nhiễm môi trường
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GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG

Đối 

tượng 

giám 

sát

Tổ chức, cá nhân, nhóm cộng đồng được 
giao BDTX đường giao thông nông thôn

Các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ
đường giao thông

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan
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GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG

Phân cấp quản
lý đường GTNT Đường quốc lộ - Tổng cục đường bộ

Đường tỉnh – Sở GTVT

Đường huyện – UBND cấp huyện

Đường đô thị – Sở GTVT

Đường chuyên dùng – Cơ quan tổ chức 
chuyên dùng, UBND các cấp liên quan

Đường xã – UBND xã

Đường làng – Làng
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Các loại
văn
bản, hồ
sơ, hợp
đồng
của dự
án

Các
bản ghi
chép
việc
theo
dõi, 
kiểm tra

Công cụ giám sát Tổ chức thực hiện giám sát

Thu thập các tài liệu liên quan 
tới công tác bảo dưỡng 
thường xuyên đường (chi tiết 
trình bày trang sau)

• Tổ chức theo dõi định kỳ và
có biên bản theo dõi

Gửi báo cáo kiến nghị các cấp
khi phát hiện ra sai sót

• Theo dõi việc thực hiện các 
kiến nghị

GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG



GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG CẦN:

Các thông tin cần thu thập

- Vị trí tuyến đường

- Tổng chiều dài

- Kết cấu mặt đường, bề dày lớp
mặt đường

- Độ dốc ta-luy
đào, đắp

- Các công 
trình trên 
tuyến;

- Loại hình 
thoát nước;

- Các công việc 
đóng góp từ 
người hưởng 
lợi;

- Chiều rộng
rãnh thoát
nước, kết cấu
rãnh

- Nhiệm vụ 
được thỏa 
thuận và ký kết 
trong hợp đồng 
của đơn vị/tổ 
nhóm…



GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG 

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG

Các
hạng 
mục 
được 
giám 
sát
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•Sửa chữa mặt đường;

•Vệ sinh mặt đường;

•Hót sụt nhỏ;

•Công tác an toàn giao thông (biển

báo hiệu, lan can cầu…);

•Công tác nền đường, thoát nước

(phát quang cây, bụi cây; rẫy cỏ 2 bên

đường; đắp phụ nền, lề đường;

bạt/vét lề đường…; hệ thống thoát

nước, rãnh kín, rãnh hở, thanh thải

dòng chảy…

•Công tác sửa chữa công trình (cống;

kè, tường chắn…)



Cảm ơn sự chú ý lắng nghe!
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