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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 2021 

Qua xem xét Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh và trên 
cơ sở giám sát tại các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh 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) 6 tháng 
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 
và báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Có thể nói, 6 tháng qua công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được 
kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, đến thực 
hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, kiên quyết cắt giảm các khoản chi 
chưa thực sự cần thiết, chưa đúng chế độ, vượt định mức quy định. Tiếp tục chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sắp xếp, thanh lý ô tô phục vụ công tác, 
trụ sở làm việc đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm1. Công tác thẩm tra, thẩm định 
phê duyệt thiết kế dự án, dự toán, phê duyệt kế hoạch đầu tư, đấu thầu, lựa chọn 
nhà thầu, quyết toán, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng ngày càng được chú 
trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quản lý tài chính, 
ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, đất đai, tài nguyên môi trường 
được triển khai quyết liệt, góp phần ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các 
trường hợp vi phạm. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm đã tiết kiệm cho ngân sách 
nhà nước là 578.036,2 triệu đồng và 139.247 m2 đất2.

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 
đã đề cập, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm thêm một số 
nội dung sau:

1. Một số nhiệm vụ chi thường xuyên chậm triển khai, chưa chấp hành 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thu phí, quản lý, sử dụng ngân sách. 
Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt dự toán, quyết toán của cơ quan có thẩm 

1 Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã thực hiện thanh lý 5 xe ô tô với tổng số tiền thu được là 746,1 triệu đồng và 
thanh lý trụ sở làm việc với giá trị 147 triệu đồng.
2 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương: 461.454 
triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách: 12.360 triệu đồng; tiết kiệm chi quản lý 
hành chính của các đơn vị dự toán:13.830 triệu đồng; tiết kiệm khoán chi, tự chủ: 6.742 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): 66.166,92 triệu đồng; 
tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, mua sắm, sửa chữa tài sản: 809,68 triệu đồng; tiết kiệm thông qua phát hiện 
các khoản sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra: 16.673,6 triệu đồng và 139.247 m2 đất.
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quyền chưa chặt chẽ nên vẫn xảy ra tình trạng một số đơn vị lập dự toán chưa sát 
thực tế; chi chuyển nguồn vẫn còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước. Nợ đọng thuế còn cao (đến ngày 30/6/2021 là 1.111 tỷ đồng), tăng 377,8 
tỷ đồng so với cùng kỳ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn địa phương, đơn vị trong quản 
lý, sử dụng ngân sách; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hiện tiết 
kiệm, cắt giảm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 
Chính phủ, Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa thật sự hiệu 
quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, đến hết ngày 
30/6/2021 đạt 29% trên tất cả các nguồn vốn3; một số dự án đã giao vốn nhưng 
chậm triển khai thực hiện, số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn còn khá cao4. Đề nghị 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy 
nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối 
lượng; chỉ đạo các ngành chức năng; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, thường 
xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý 
đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư; kịp 
thời điều chuyển kế hoạch vốn nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được 
giao theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021. 

3. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai, bảo vệ rừng còn 
nhiều bất cập; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều 
vướng mắc, chất lượng chỉnh lý biến động đất đai chưa sát với hiện trạng; vẫn còn 
nhiều diện tích đất bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Tình trạng khai thác khoáng 
sản cát, sỏi, vàng trái phép vẫn còn diễn ra nhiều nơi, chưa được xử lý triệt để. Đề 
nghị UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khai thác 
khoáng sản, đất đai, quản lý bảo vệ rừng; 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; tăng cường các 
giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý, sử dụng tài sản 
công; tiếp tục rà soát, sắp xếp các trụ sở làm việc, nhà văn hóa thôn, trường học, xe 
ô tô sau khi sáp nhập để có biện pháp xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc 
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quy hoạch và mua sắm tài 
sản công trên địa bàn của tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu trong đầu tư, 
mua sắm tài sản theo quy định.

3 Theo báo cáo số 291/BC-KBQN ngày 09/7/2021 của Kho bạc  Nhà nước.
4 Theo Báo cáo số 291/BC-KBQN ngày 09/7/2021 của KBNN: Tại KBNN tỉnh có 42 dự án với số tiền là 91,401 tỷ 
đồng; tại KBNN cấp huyện là 128,576 tỷ đồng.
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5. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất 
đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế…... nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên 
quan đến thủ tục hành chính của người dân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở các 
cấp ngân sách gắn với quyền hạn, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 
thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây 
khó khăn của các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho công 
dân, doanh nghiệp. 

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 2021. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CV (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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