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BÁO CÁO 
Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2020 

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-HĐND  ngày 02/6/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-

2020; UBND tỉnh kính báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(THTK, CLP) 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính 

sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, 

quy định của pháp luật về THTK, CLP 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tuyên 

truyền, phổ biến triển khai Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, Chỉ thị số 53-CT-TU ngày 20/4/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 

THTK, CLP trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Chỉ 

đạo thực hiện việc cập nhật, công khai các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến công tác THTK, CLP trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp 

với các đoàn thể tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Chương trình THTK, 

CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành, lĩnh vực đến cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc phạm vi quản lý; gắn việc THTK, CLP với việc thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính và thực thi công vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

Qua công tác tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức và ý thức về 

THTK, CLP của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trên phạm vi toàn tỉnh. 
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2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương 

trình hành động về THTKCLP 

Năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác 

THTK,CLP trên phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

700/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 về Chương trình hành động của tỉnh Quảng 

Nam về THTK, CLP năm 2020 với mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác 

THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội; sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình được xây dựng trên cơ sở gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính 

và xác định rõ các nội dung phải THTK, CLP theo quy định của Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục 

tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện 

công tác THTK, CLP phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống tham nhũng để đề ra những 

biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của công tác THTK, CLP. 

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2020 của UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã ban hành Chương trình hành động THTK, 

CLP năm 2020 của đơn vị, địa phương mình; đồng thời tổ chức quán triệt cho 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương những văn bản về THTK, CLP mới được ban hành. 

Ngoài ra, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 

20/4/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc THTK, CLP, 

UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành theo chức 

năng tham mưu UBND tỉnh những nội dung cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả 

của công tác THTK, CLP, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của dịch 

Covid-19. 

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 

Chương trình THTK, CLP trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan 

tâm triển khai thực hiện đầy đủ ngay từ đầu năm 2020, làm cơ sở để các cơ 

quan, đơn vị xác định các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể đối với từng nhiệm vụ nhằm 

triển khai thực hiện có hiệu quả. 

3. Công tác ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ để THTK, CLP 

Năm 2020, ngoài việc tiếp tục thực hiện các chính sách, định mức, tiêu 

chuẩn của Trung ương và địa phương đã ban hành còn hiệu lực, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

THTK, CLP, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức trong từng lĩnh vực, cập nhật kịp thời để tham mưu sửa 

đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử 

dụng ngân sách, tài sản, tài nguyên của Nhà nước được chặt chẽ, đảm bảo quy 

định của Luật THTK, CLP. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị 

quyết liên quan đến định mức, tiêu chuẩn, chế độ thực hiện trên địa bàn tỉnh 
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trong năm 2020. Các văn bản ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật và 

khả năng cân đối của ngân sách, cụ thể như: 

- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Kế hoạch phát triển 

KT-XH năm 2020. 

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về dự toán thu, chi và  

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/ 2019 về Bổ sung dự án vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/ 2019 về Kế hoạch đầu tư  

công năm 2020. 

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Quy định mức 

giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 

trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/ 2019 về Quy định một 

số nội dung, mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND  ngày 21/4/2020 Quy định về cơ chế 

khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030.  

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND  ngày 21/4/2020 Quy định về mức 

phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng ; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng 

kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày21/4/2020 về Quy định mức 

khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành 

tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn 

quốc. 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/ 4/2020 về quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng ngân sách Trung ương. 

- Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về phương án phân bổ 

vốn năm 2020 . 

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về kỳ họp 

thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó thống nhất một số chủ trương quan trọng 

như: Thống nhất chủ trương cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; giãn kế 

hoạch đầu tư và giảm kế hoạch vốn đầu tư một số dự án, công trình sử dụng 
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ngân sách tỉnh để phù hợp với khả năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân 

đối ngân sách địa phương năm 2020. Đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh đối với 05 dự án; Tăng tổng mức 

đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án 

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam… 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các 

Quyết định triển khai thực hiện theo quy định. 

Ngoài ra, căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng 

tài sản, trang thiết bị, nhân lực chung của Trung ương và tình hình thực tế của 

địa phương, UBND tỉnh cũng đã ban hành một số Quyết định về cơ chế điều 

hành, tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về ban 

hành một số giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

- Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc tạm giao định 

mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội và lao động đối với các 

tổ chức Hội năm 2020.     

- Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc công bố định 

mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 về việc đính chính điểm 

a, Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của 

UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 về phê duyệt phương án 

sắp xếp ô tô chức danh và phục vụ công tác chung tỉnh Quảng Nam (đợt 1). 

- Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế đối 

với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.     

  - Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với một số đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình, Trường Đại học Quảng 

Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ. 

- Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 về việc ban hành định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. 
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- Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Nam (đợt 1).  

II. KẾT QUẢ THTK, CLP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực cụ thể 

a) Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

Cuối năm 2019, trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ và 

giao dự toán NSNN năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Quyết định số 

4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành một số giải pháp 

chủ yếu, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020. 

Dự toán được xây dựng và giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm 

bảo đúng quy định của Luật NSNN, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, phù hợp với  khả năng ngân sách và nhiệm vụ, 

hoạt động trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu 

chuẩn, định mức theo quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Nguồn dự phòng ngân sách 

đã được quản lý một cách chặt chẽ, chi đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác THTK, CLP, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các cấp, các ngành triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán 

được giao, bổ sung kịp thời cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo đầy đủ nguồn đáp 

ứng các nhiệm vụ chi, chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Sở, Ban ngành, UBND các 

cấp phải gắn với các biện pháp THTK, CLP, đảm bảo thực hiện theo đúng quy 

định của Luật NSNN từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt phân bổ dự toán; quản 

lý, sử dụng kiểm soát chi và quyết toán NSNN chặt chẽ. 

Thực hiện tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, tổng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020 (ngoài 

lương và các khoản có tính chất lương, các khoản chi cho con người) để tạo 

nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 434.205 triệu đồng (khối tỉnh 

253.500 triệu đồng; khối huyện 180.705 triệu đồng). 

Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng 

đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cấp ngân sách tăng cường công tác 

thẩm định, quản lý chặt chẽ từ khâu phân bổ dự toán, kiên quyết cắt giảm những 

khoản chi chưa đúng chế độ, vượt định mức quy định. Ngoài ra, do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19, hạn hán kéo dài, dự báo ngân sách toàn tỉnh hụt thu 

lớn, UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản (Công văn số 

2419/UBND-KTTH ngày 04/5/2020; Công văn số 2579/UBND-KTTH ngày 

12/5/2020; Công văn số 2807/UBND-KTTH ngày 26/5/2020) chỉ đạo các cơ 
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quan, đơn vị, địa phương thực hiện cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020, 

tạm dừng chi các khoản đã bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 

đang được UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét cắt giảm để đảm bảo cân 

đối ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh.  

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, địa phương có báo cáo về Sở Tài 

chính, trong 06 tháng đầu năm 2020, thông qua công tác điều hành, thẩm định, 

phân bổ dự toán của các cấp ngân sách đã tiết kiệm được 3.031 triệu đồng, trong 

đó: 

- Tiết kiệm trong thẩm định, phân bổ dự toán đối với các đơn vị khối tỉnh:    

1.109 triệu đồng; 

- Tiết kiệm trong thẩm định, phân bổ dự toán đối với các đơn vị khối 

huyện: 1.922 triệu đồng. 

Ngoài ra, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện cũng đã dự kiến cắt giảm 

dự toán chi ngân sách năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình 

hình hạn hán kéo dài dẫn đến hụt đến thu ngân sách số tiền: 3.118.129 triệu 

đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh dự kiến cắt giảm: 2.143.870 triệu đồng (giảm vốn đầu tư 

XDCB: 1.413.868 triệu đồng, giảm chi thường xuyên 730.002 triệu đồng). 

- Ngân sách cấp huyện dự kiến cắt giảm: 974.259 triệu đồng (giảm vốn 

đầu tư XDCB: 725.348 triệu đồng, giảm chi thường xuyên 248.911 triệu đồng). 

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được triển khai thực hiện. Đối với các cơ 

quan hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. Đối với các 

đơn vị sự nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 

trình tự thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc xây dựng Quy chế chi 

tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khai thác tốt các nguồn thu hợp 

pháp, quản lý chặt chẽ các khoản chi, tự cân đối chi tiêu, mua sắm, sửa chữa 

trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn tiết 

kiệm để tăng thu nhập cho CBCC, VC và người lao động. Theo số liệu báo cáo 

của một số địa phương, đơn vị, trong 06 tháng đầu năm 2020, các đơn vị dự toán 

trên địa bàn tỉnh đã tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên được 11.869 triệu đồng; 

việc tiết kiệm đã tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động nguồn trong chi 

tiêu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời, chi thu nhập tăng thêm 

cho CBCC, VC và người lao động để cải thiện cuộc sống.   

b) Trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện đúng 
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quy định trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, phù hợp với quy hoạch, đúng 

trình tự lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt các dự án, phê duyệt kế hoạch đầu tư, 

đấu thầu đảm bảo quy định. 

 Thực hiện đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo quy định 

tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, 

Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành 

một số giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2020. Ban hành Công văn số 90/UBND-KTTH ngày 

08/01/2020 về việc tăng cường công tác triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN 

năm 2020 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan để đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch vốn ngày từ đầu 

năm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư từ ngân sách. 

 Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện kiểm 

tra, rà soát đối với các danh mục dự án đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý đối 

với các dự án đầu tư không hiệu quả, chưa cân đối đủ nguồn vốn, không đảm 

bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Chỉ đạo 

các đơn vị, địa phương tham mưu cắt giảm vốn đầu tư đối với những dự án cụ 

thể do hụt thu ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống thất 

thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình. Kịp thời 

phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công. 

Tăng cường quản lý đầu tư theo hướng đẩy mạnh phân cấp trong công tác 

phê duyệt dự án cho cấp huyện; nâng cao trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ 

của Chủ đầu tư. Kết quả công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản trong 

6 tháng đầu năm 2020 tiết kiệm được cho ngân sách 38.768 triệu đồng, gồm: 

- Tiết kiệm qua công tác thẩm định thiết kế, dự toán: 17.088 triệu đồng; 

- Tiết kiệm qua công tác đấu thầu: 9.094 triệu đồng, 

- Tiết kiệm qua công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

12.586 triệu đồng.  

c) Trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, xe ô tô; trụ sở làm việc của 

cơ quan tổ chức sử dụng  kinh phí NSNN 

Về quản lý, sử dụng xe ô tô, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực 

hiện theo dõi và quản lý chặt chẽ, bố trí sử dụng xe ô tô đúng mục đích, đúng 

đối tượng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí xe 

ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Công văn số 3307/BTC-

QLCS ngày 22/3/2019 của Bộ Tài chính và Công văn số 2356/UBND-KTTH 

ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh.  

Về sắp xếp, xử lý tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

toàn tỉnh, năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát nhu 

cầu về thừa, thiếu trụ sở làm việc, xe ô tô của các cơ quan, đơn vị để thực hiện 
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việc sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, nhằm phát huy được hiệu 

quả sử dụng tài sản nhà nước. Trong 05 tháng đầu năm 2020, các cơ quan 

chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện thanh lý 79 xe ô tô với nguyên 

giá hơn 33.479 triệu đồng và sắp xếp, điều chuyển trụ sở làm việc và các tài sản 

khác với giá trị khoảng 2.119 triệu đồng. Việc thanh lý, điều chuyển tài sản (bao 

gồm xe ô tô và trụ sở làm việc) giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng 

quy định, chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu và mang lại hiệu quả sử dụng cao 

hơn, góp phần phòng, chống lãng phí trong việc mua sắm, quản lý tài sản công. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước và Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị 

chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện các biện 

pháp quản lý trong mua sắm, sử dụng tài sản công, nhằm đảm bảo THTK, CLP 

ngân sách Nhà nước trong mua sắm, sửa chữa tài sản công, trang thiết bị làm 

việc, phương tiện đi lại; tăng cường công tác kiểm tra về mua sắm, sửa chữa tài 

sản. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được gắn kết chặt chẽ hơn 

với công tác lập, chấp hành ngân sách, đồng thời vẫn mang tính độc lập riêng, 

đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư, mua sắm, sử dụng và xử lý tài sản. Kết 

quả thực hiện tiết kiệm 06 tháng đầu năm 2020 trong công tác mua sắm, sửa 

chữa tài sản nhà nước được 1.392 triệu đồng (tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa 

của các đơn vị dự toán khối tỉnh 162 triệu đồng, khối huyện 742 triệu đồng, tiết 

kiệm qua công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản 

của Sở Tài chính 488 triệu đồng). 

d) Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

Trên lĩnh vực quản lý, sử dụng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng 

sản, 05 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong năm có 03 địa phương tổ 

chức đấu giá thành công 03 khu vực; UBND tỉnh cấp 19 giấy phép hoạt động 

khoáng sản, ban hành 09 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản với tổng giá trị hơn 17.529 triệu  đồng. 

Trên lĩnh vực quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên đất đai, Sở 

TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 86 dự án, công trình trên địa bàn 

tỉnh, đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Trên lĩnh vực quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên nước, UBND tỉnh 

đã cấp 21 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước cho 06 đơn vị 

Trong quản lý, bảo vệ rừng, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các đề án, chương trình, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng, như: Công văn số 43/UBND-KTN ngày 20/12/2019 

về xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp; 

Công văn số 144/UBND-KTN ngày 09/01/2020 về tháo gỡ vướng mắc, đẩy 
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nhanh tiến độ thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp…. Trong 06 

tháng đầu  năm 2020, các ngành chức năng đã tổ chức trên 888 đợt tuần tra, truy 

quét, kiểm soát lâm sản, lập biên bản 248 vụ vi phạm, khởi tố 13 vụ án hình sự 

và thu nộp cho NSNN hơn 1,3 tỷ đồng. 

đ) Quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và các Quỹ 

tài chính ngoài ngân sách 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công 

nghiệp Chu Lai) và 7 Công ty Cổ phần có vốn nhà nước . 

Đối với các Quỹ tài chính ngoài ngân sách, năm 2020 tiếp tục hoàn thành 

việc sắp xếp lại một số Quỹ theo hướng ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam quản lý hoạt động và  nguồn vốn các Quỹ này. Đầu năm 2020, Quỹ Đầu tư 

phát triển Quảng Nam đã thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư phát 

triển hạ tầng Quảng Nam thông qua bán đấu giá cổ phần, số tiền bán cổ phần Nhà 

nước thu được hơn 46.262 triệu đồng. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các công ty cổ phần 

có phần vốn nhà nước, các Quỹ tài chính ngoài ngân sách đều đã xây dựng, ban 

hành quy chế, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, tổ chức quản lý, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực được nhà nước giao; công khai tài chính trong 

đơn vị; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ để xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm gây lãng phí vốn, tài sản, lao động. Vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp, các Quỹ tài chính cơ bản được quản lý tốt, bảo toàn và phát triển. Các 

doanh nghiệp đã tăng cường tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý cũng như 

sản xuất kinh doanh. Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, trong 06 tháng 

đầu năm 2020, các đơn vị đã tiết kiệm chi phí được 5.370 triệu đồng (gồm tiết 

kiệm chi phí quản lý 2.822 triệu đồng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh 

2.548 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế của 03 DN 100% vốn nhà nước và Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam đạt 23.726 triệu đồng. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP 

Đầu năm 2020, tuy có chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các 

cơ quan thanh tra, kiểm tra vẫn triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đề ra và thực hiện các cuộc thanh tra đột 

xuất theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Qua công tác thanh tra, kiểm 

tra đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đơn vị và người 

đứng đầu các đơn vị về công tác điều hành quản lý tài chính, ngân sách, quản lý 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác THTK, CLP. 

 Trong 06 tháng đầu năm 2020, các cơ quan trong hệ thống thanh tra toàn 

tỉnh đã triển khai thực hiện 49/88 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 và 

15/15 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Đã kết 

thúc 48 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 39 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã 

phát hiện sai phạm 14.296 triệu đồng và 70.965 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp 
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ngân sách Nhà nước 8.496 triệu đồng và 65.494 m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, 

giảm trừ quyết toán và xử lý khác 5.799 triệu đồng, 5.471 m2 đất.  

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra đã triển khai thanh tra trách nhiệm thực 

hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng đối với thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; chấn chỉnh đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm 

hoặc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng.... nhằm góp phần thực hiện tốt công tác 

THTK, CLP. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Nhìn chung, 06 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước 

đối với công tác THTK, CLP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành chương 

trình THTK, CLP năm 2020 để triển khai thực hiện. UBND tỉnh cũng đã chủ 

động báo cáo HĐND tỉnh để ban hành nhiều văn bản quy định về tiêu chuẩn, 

chế độ, định mức để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Phân bổ 

dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị địa phương đảm bảo 

theo cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách 

giai đoạn 2017-2020, trong đó chú trọng tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán. 

Từng cấp ngân sách đã chủ động xây dựng phương án cắt giảm ngân sách và 

điều hành dự toán trong điều kiện hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

để đảm bảo cân đối ngân sách và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã quan tâm triển khai thực hiện tốt 

các cơ chế quản lý tài chính; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các cơ quan, 

đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định 

mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cán bộ, 

công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả thu nhập, thực hiện tốt công tác 

công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính, qua 

đó, đã góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao 

hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực. 

Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách 06 tháng đầu năm 

2020 và thanh tra, kiểm tra, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 508.931 triệu đồng và 

70.965 m2 đất; trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của 

Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương: 434.205 triệu đồng; tiết kiệm thông 

qua công tác thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách: 3.031 triệu đồng; tiết kiệm 

chi thường xuyên của các đơn vị dự toán: 11.869 triệu đồng; tiết kiệm thông qua 

công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả thẩm tra quyết toán dự 
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án hoàn thành): 38.768 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, mua 

sắm, sửa chữa tài sản: 1.392 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý, điều hành của 

doanh nghiệp Nhà nước: 5.370 triệu đồng; tiết kiệm thông qua phát hiện các 

khoản sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra: 14.296 triệu đồng và 70.965 

m2 đất. 

Ngoài ra, ngân sách khối tỉnh và khối huyện cũng đã dự kiến cắt giảm 

3.118.129 triệu đồng do hụt thu ngân sách năm 2020. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai THTK, CLP trên địa 

bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn hại, hạn chế: 

- Việc xây dựng chương trình THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nội dung vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu 

chí đánh giá tiết kiệm để đánh giá, lượng hóa được kết quả thực hiện và đề ra 

biện pháp THTK, CLP; chưa đề cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan và cán bộ công chức, viên chức trong việc THTK, CLP. 

- Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tuy có nhiều cố gắng, 

nhưng vẫn còn hạn chế nhất định; thu ngân sách không ổn định, đặc biệt từ đầu 

năm đến nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hạn hạn kéo dài, số liệu thu 

ngân sách giảm sâu so với dự toán đã xây dựng đầu năm. Chi ngân sách nhà 

nước vẫn còn những tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật tài chính, tiêu chuẩn, 

chế độ, định mức dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao. Một vài cơ quan, đơn vị 

vẫn còn tình trạng bố trí dự toán chưa đúng, chưa sát thực tế dẫn đến lãng phí. 

- Việc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn chưa kịp thời, dẫn đến chuyển 

nguồn sang năm sau còn lớn làm hạn chế hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. 

- Việc phát hiện các vụ việc lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế; hầu hết các vụ lãng phí, sử dụng ngân 

sách chưa đúng quy định,... được phát hiện là do quá trình kiểm toán nhà nước, 

kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có chức năng. 

- Việc chấp hành Luật Đầu tư công tuy đã được quan tâm triển khai thực 

hiện nhưng những hạn chế trong quá trình quản lý tài chính đầu tư vẫn còn xảy 

ra. Qua công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, thanh tra các dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị, địa phương, hầu hết đều có sai phạm trong 

công tác phê duyệt dự án, thẩm định, lập dự toán sai định mức, tiêu chuẩn; công 

tác nghiệm thu thiếu chặt chẽ; thi công ở một số hạng mục không đúng với thiết 

kế được duyệt, áp dụng định mức thanh toán chưa phù hợp theo quy định, thanh 

quyết toán vượt khối lượng xây dựng so với khối lượng thực tế thi công… 

- Việc giải ngân vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, có phần do 

nguyên nhân chủ quan của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành ở các 

khâu, nhất là giải phóng mặt bằng. 

- Việc quản lý, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều 

lỏng lẻo, chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trong mua sắm 
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tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, vẫn còn có trường hợp xây 

dựng phương án mua sắm chưa sát với yêu cầu thực tế, đề xuất giá mua sắm còn 

tương đối cao so với mặt bằng giá trên thị trường, dẫn đến nguy cơ gây thất 

thoát ngân sách. 

- Công tác cổ phần hóa đối các đơn vị sự nghiệp công lập tuy có nhiều cố 

gắng song vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra. 

- Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên còn nhiều tồn tại, tình 

trạng vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng 

vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.  

- Công tác báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo yêu cầu 

về nội dung, số liệu và thời hạn theo quy định, nên ảnh hưởng đến công tác tổng 

hợp báo cáo kết quả về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn toàn tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ THTK, CLP 

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP. 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội chung trên phạm vi 

cả nước cũng như các nội dung liên quan đến kiểm soát dịch bệnh để có những 

quyết sách kịp thời, phù hợp nhằm kích thích kinh tế phát triển. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh để ổn định thu ngân 

sách. Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu 

ngân sách; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết 

kiệm và hiệu quả. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định 

của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, chi tiêu ngân sách, 

tài sản công, tài nguyên thiên nhiên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu 

THTK, CLP, cải cách hành chính được kịp thời. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ cho cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản 

công và các văn bản có liên quan trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, 

phương tiện, thiết bị làm việc. 
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- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai theo hướng 

chặt chẽ, hiệu quả để khai thác tối đa tiềm năng, đóng góp cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình đã 

được phê duyệt. Tiếp tục kiện toàn việc sắp xếp các Quỹ tài chính ngoài ngân 

sách theo chủ trương đã phê duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính Nhà nước trong năm 2020 theo Quyết định số 

4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác 

Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Quảng Nam. Đẩy nhanh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành. Thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 26/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan 

nhà nước.  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các cơ quan hành 

chính cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của TW; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc các Sở, Ban, ngành; rà roát lại công tác bổ nhiệm cán bộ theo quy 

định; tổ chức tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển theo quy định; thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong các cơ quan nhà nước. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh về THTK, CLP. Các cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ THTK, CLP 

là một trong những công tác trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để 

tập trung chỉ đạo thực hiện. 

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế 

hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí. 

2. Một số giải pháp thực hiện 

- Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình THTK, CLP của tỉnh, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện theo lĩnh vực và 

phạm vi quản lý, có trách nhiệm xây dựng Chương trình THTK, CLP của đơn 

vị, cấp mình theo hướng quy định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Chỉ đạo 

thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã ban hành, phân 

công rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức 

để thực hiện có hiệu quả.  

 - Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong THTK, CLP. Chú trọng tăng 

cường vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng trong công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát động mạnh mẽ đến toàn thể cộng 

đồng về THTK, CLP. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện dự toán năm 2020 theo quy định về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ đã ban hành tại Nghị quyết số 

21/2016/NQ-HĐND tỉnh, thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 

4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020 và 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, điều hành 

ngân sách đã ban hành. 

- Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn 

vị, địa phương phù hợp với năng lực quản lý. Quy định cụ thể về vai trò, trách 

nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý các khâu của quá trình đầu tư xây dựng cơ 

bản đối với từng công trình, dự án nhằm hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-

CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Kết hợp việc thực hiện cơ chế 

tự chủ với việc lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập một cách hợp lý, tiết kiệm. Nâng cao hơn 

nữa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc 

quản lý, điều hành và sử dụng NSNN. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nội bộ 

trong từng cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện những trường hợp lãng phí, sử 

dụng tiền và tài sản nhà nước sai quy định và chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

- Tăng cường quản lý nhà nước trong mua sắm phương tiện đi lại và trang 

thiết bị làm việc theo hướng đúng tiêu chuẩn, chế độ và phục vụ thiết thực cho 

yêu cầu công tác. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại nhu cầu sử dụng tài 

sản nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

- Tăng vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, đảm 

bảo việc khai thác, sử dụng đúng quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí. Thực 

hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh với 

các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm quản lý 

chặt chẽ và khai thác tối đa tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp cổ 

phần có vốn Nhà nước chú trọng nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp để bảo toàn được nguồn vốn NSNN và có lãi.  

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Đối với những đơn vị đã 

được phê duyệt phương án cổ phần hóa, phải khẩn trương thực hiện các bước 

tiếp theo để đảm bảo hoàn thành công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã đề ra, 

ổn định tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tăng cường công 

tác quản lý các Quỹ tài chính ngoài ngân sách để phát huy hiệu quả nguồn lực 

của từng Quỹ theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, sử dụng lao động theo yêu cầu công 

việc, vị trí việc làm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. 
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Thực hiện việc rà soát lại công tác cán bộ, quản lý chặt chẽ thời gian lao động, 

kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn 

vị. Triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo lộ trình đã quy định. Tiếp 

tục thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo kế hoạch đã đề ra 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định để tạo điều kiện 

cho người dân giám sát, phát hiện và phản ánh cho cơ quan có thẩm quyền về 

hành vi lãng phí. Xây dựng chế độ khen thưởng, xử phạt hành chính nghiêm 

minh trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Kính báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 
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