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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 

Qua xem xét Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 và trên cơ sở
giám sát tại các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những nhận định đánh giá của
UBND tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí (THTK, CLP) trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2020. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt; chỉ đạo
các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện
nghiêm Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với việc THTK, CLP. Công tác THTK, CLP được các cấp, các ngành,
địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu xây dựng phương án cắt giảm dự
toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo khả năng nguồn ngân sách địa phương hụt
thu; ban hành đề án tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ trên địa bàn
tỉnh. Công tác xét duyệt, thẩm định dự toán, mua sắm, thanh quyết toán cơ bản
được quản lý chặt chẽ, đã kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết,
chưa đúng chế độ; công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự án, phê duyệt kế
hoạch đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ngày càng được chú trọng;  công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực tài chính, sử dụng ngân sách, thuế,
đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường; việc sắp xếp lại trụ sở làm việc,
điều chuyển, thanh lý, ô tô phục vụ công tác được tập trung chỉ đạo1. Qua đó, đã
tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 508.931 triệu đồng2 và 70.965 m2 đất.

Mặc dù  UBND tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí. Song tình trạng lãng phí, chưa tiết kiệm vẫn còn tồn tại trên
một số lĩnh vực với mức độ khác nhau. Do vậy, ngoài những giải pháp UBND tỉnh

1 Trong 05 tháng đầu năm, đã 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.
2 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 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:
5.379 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.
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đã đề cập, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm thêm một số
nội dung sau:

1. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số công
trình dự án triển khai chậm, việc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn chưa kịp thời,
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt thấp, tính đến ngày 30/6/2020 đạt
28% so với tổng kế hoạch vốn được giao3, hiệu quả sử dụng nguồn vốn chưa đáp
ứng với yêu cầu tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Do đó,
đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến
độ thi công, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn ngân sách nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai; có giải
pháp theo dõi chặt chẽ tiền sử dụng đất từ các dự án qua các năm, xác định số tiền
sử dụng đất phải nộp, đã nộp để huy động tối đa tiền sử dụng đất vào ngân sách
nhà nước. Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình
kê khai sản lượng, thu nộp nghĩa vụ tài chính từ hoạt động khai thác tài nguyên
khoáng sản; xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các cơ quan, địa phương buông lỏng
công tác quản lý để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai,
đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế...theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, minh
bạch, hiệu quả nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính
của người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra trong việc giải quyết
thủ tục hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn của
cán bộ, công chức trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho công dân.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  về
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020, kính trình
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

3 Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020.
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