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BÁO CÁO
Thẩ m tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Qua xem xét Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh
về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Trên cơ sở giám sát tại
các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản tán thành
với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh trình tại kỳ họp và cho rằng, công tác
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 đã đạt được nhiều
kết quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Theo đó, công tác THTK, CLP đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã
chỉ đạo, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về THTK, CLP đến các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; tham
mưu HĐND tỉnh ban hành các tiêu chuẩn, chế độ, định mức phù hợp với điều
kiện thực tế, công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định, góp
phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý và điều hành sử dụng ngân sách nhà
nước. Trong đó, tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử
dụng kinh phí và tài sản công. Công tác tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố; kiện
toàn các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; thanh lý, điều chuyển tài sản
(bao gồm xe ô tô và trụ sở làm việc); ứng dụng công nghệ thông tin, trục liên
thông văn bản trong xử lý công việc đã mang lại kết quả tích cực. 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. Qua đó, đã tiết kiệm cho ngân
sách nhà nước 907.480 triệu đồng và thu hồi 2.652.095 m2 đất1.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng lãng phí, chưa tiết kiệm vẫn
còn tồn tại trên một số lĩnh vực với mức độ và nhiều nguyên nhân khác nhau.
Trong đó, việc chấp hành và tính tự giác của một số tổ chức, cá nhân chưa cao,
kỷ cương, kỷ luật ở một số đơn vị chưa nghiêm. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm một số nội dung sau:
- Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư chưa thật sự hiệu quả, tỷ lệ giải

ngân trong năm 2019 đạt thấp; nguồn vốn đầu tư chưa phân bổ vẫn còn lớn (đến
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương là 488.820 triệu đồng. Tiết kiệm qua thẩm
định, phân bổ, quản lý dự toán chi thường xuyên là 71.943 triệu đồng. Tiết kiệm thông qua việc thực hiện chế độ
tự chủ tài chính là 20.985 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): 76.625 triệu đồng. Tiết kiệm thông qua công tác thẩm định kế hoạch
đấu thầu mua sắm tài sản: 2.849 triệu đồng. Tiết kiệm thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố: 81.088
triệu đồng. Tiết kiệm thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra: 165.170 triệu đồng.
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ngày 31/11/2019 còn 1.561 tỷ đồng vốn đầu tư chưa phẩn bổ). Điều này dẫn đến
lãng phí nguồn lực đầu tư. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đẩy
nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định phê duyệt quyết toán dự án hoàn
thành, kịp thời, điều chuyển, phân bổ vốn cho các dự án có khối lượng, dự án
hoàn thành, quyết toán nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
- Trong hoạt động khai thác khoáng sản, chưa kiểm soát chặt chẽ việc tự kê
khai sản lượng nộp thuế so với sản lượng khai thác thực tế. Vẫn còn một số doanh
nghiệp, đầu tư bất động sản, nhà máy sản xuất công nghiệp, khai khoáng, nhà
máy thủy điện, dự án du lịch, dịch vụ chưa thành lập doanh nghiệp hoặc chi
nhánh kinh doanh trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến huy động nguồn thu ngân
sách địa phương. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tăng cường các 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; vận động các doanh nghiệp thành lập pháp nhân kê
khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung chỉ đạo các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các
dự án bất động sản, dự án du lịch, dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm
định giá đất, nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra tình
trạng lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, giao đất
không đúng thẩm quyền; kiên quyết xử lý, thu hồi đất theo quy định đối với các
dự án không triển khai, kéo dài nhiều năm.
- Trong mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn vẫn còn
tình trạng đề xuất giá cao hơn so với mặt bằng thị trường. Đề nghị UBND tỉnh
tiếp tục chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ trong mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc,
phương tiện đi lại, nâng cấp, sửa chữa phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định
mức, chế độ quy định. Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu trong đầu tư, mua
sắm tài sản theo quy định.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân
sách nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài
chính, mua sắm tài sản công...; phối hợp giữa các cơ quan thu và các lực lượng
chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý thu hồi nợ đọng thuế.
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 năm 2019, kính trình HĐND tỉnh
xem xét, quyết định./.
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