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Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 

26/11/2013; 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; 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 của Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bảo Lâm báo cáo kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2021 như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

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

quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 

đến cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã phần nào ảnh hưởng đến 

việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước về THTK, CLP. Tuy nhiên, hầu hết thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, thường xuyên phối hợp 

với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau về các văn 

bản liên quan đến công tác THTK, CLP. 

Ủy ban nhân dân huyện đã phổ biến và triển khai các Nghị quyết của 

Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành: Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 

84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 

10/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của 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. 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP, Ủy ban nhân 

dân huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ 

trương của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước về THTK, CLP. Công tác 

tuyên truyền phổ biến được tổ chức dưới nhiều hình thức, lồng ghép trong các 
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cuộc họp cơ quan và sinh hoạt chi bộ của các đơn vị; thường xuyên cập nhật các 

tin bài về THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về 

tư tưởng, hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương 

trình THTK, CLP và việc THTK, CLP.  

Xác định được công tác THTK, CLP là một trong những giải pháp quan 

trọng nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế xã hội, Uỷ ban 

nhân dân huyện Bảo Lâm đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND  ngày  08 

tháng 02 năm 2021 về việc ban hành chương trình THTK, CLP của huyện Bảo 

Lâm năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi lĩnh vực 

quản lý thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cơ 

quan, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, biện pháp cần 

thực hiện trong năm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện kiểm tra, chống tham nhũng, lãng phí. 

Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý thực hiện cải 

cách hành chính, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị và Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; các quy định của Luật NSNN từ khâu lập dự toán đến 

chấp hành và quyết toán NSNN đã được thực hiện khá nghiêm túc. Triệt để tiết 

kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự 

cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác 

phí bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19, dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, 

biến đổi khí hậu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội 

theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Tiếp  tục triển  khai thực  hiện  Nghị  định  số  130/2005/NĐ-CP  ngày 

17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về biên chế và 

kinh  phí  quản  lý  hành  chính  đối  với  các  cơ  quan  nhà  nước; Nghị  định  

số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

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

Trong năm 2021, cơ quan Thanh tra huyện triển khai được 04 cuộc thanh 

tra tại 04 đơn vị. Hiện đang hoàn tất các thủ tục để kết luận thanh tra. 

Qua công tác thanh tra phát hiện sai phạm do chi sai chế độ, định mức với 

số tiền là: 432.301.599 đồng. 
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Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giải quyết khiếu nại, 

tố cáo: không có. 

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

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

Việc xây dựng và thực hiện tốt Chương trình THTK,CLP là yếu tố quan 

trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, THTK, 

CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở đánh giá của các cơ quan, ban, ngành và 

địa phương, kết quả thực hiện THTK, CLP năm 2021 trên các lĩnh vực đạt được 

như sau: 

a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ. 

Huyện Bảo Lâm thực hiện cơ chế phân bổ ngân sách theo quy định của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trên cơ sở Quyết định số 2556/QD-UBND ngày 16 tháng 

12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm căn cứ vào các Quyết định: Quyết định số 35/2016/QĐ-

UBND ngày 20/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 

giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2017, thời kỳ ổn định 2017-2020; Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 

20/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ 

ổn định 2017-2020 để phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị và các xã, thị trấn. 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều chấp hành tốt các quy định về chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức đã ban hành thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức cụ 

thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện và làm cơ sở để đánh 

giá kết quả THTK, CLP tại đơn vị trong năm. 

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN). 

Về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN: Năm 2021, UBND 

huyện đã chỉ đạo ngành phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai công tác lập dự 

toán, thẩm định dự toán và tổng hợp báo cáo UBND huyện trình Hội đồng nhân 

dân (HĐND) huyện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các phòng, 

ban, ngành và cấp xã theo đúng quy định Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật NSNN hiện hành. Việc lập và phân bổ dự toán ngân sách hàng 

năm nói chung của huyện được xây dựng trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn định mức 

các mục tiêu nhiệm vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phù hợp với 

nguồn thu của ngân sách địa phương và bám sát các nội dung văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, văn bản của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng. 
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Do dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát và kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Để đảm bảo 

nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thực hiện chỉ đạo 

của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các xã, 

thị trấn điều hành chi chặt chẽ theo đúng dự toán được giao, triệt để tiết kiệm; 

hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán, tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh 

tiết, công tác phí. Trong năm 2021 đã thực hiện tiết kiệm theo chủ trương của 

Chính phủ là 3.407,925 triệu đồng, trong đó: tiết kiệm 10% dự toán chi thường 

xuyên từ đầu năm là 2.817,295 triệu đồng; cắt giảm 50% kinh phí kinh phí hội 

nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 

2021 là 590 triệu đồng để làm nguồn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

- Về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán NSNN: 

Công tác quản lý tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị có nhiều 

tiến bộ, hầu hết các đơn vị đều chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử 

dụng kinh phí, chủ động thực hiện cơ chế tự chủ tài chính một cách linh hoạt 

gắn với việc sắp xếp biên chế, phân bổ nguồn kinh phí phù hợp với nhiệm vụ 

được cấp thẩm quyền giao, điều hành dự toán thu, chi NSNN theo tiêu chuẩn 

định mức do nhà nước ban hành, rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu 

tiên, tiết kiệm kinh phí để bổ sung thu nhập cho CBCC,VC và người lao động 

trong đơn vị.  

Chế độ chi tiêu Ngân sách Nhà nước: chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch 

phối hợp với Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi theo đúng 

quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài 

chính và Công văn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Qua công tác kiểm soát 

chi đã phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai sót trong quản lý chi ngân sách 

nhà nước như sai về định mức, chế độ, chi vượt khối lượng với dự toán được 

duyệt, góp phần tiết kiệm chi ngân sách như trong lĩnh vực Kiểm soát vốn đầu 

tư, kiểm soát chi thường xuyên. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch 

xét duyệt, thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán cấp huyện, ngân 

sách cấp xã theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện các quy định về công tác 

quyết toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà 

nước, các mẫu quy định của Nghị định, Thông tư hướng dẫn.  

c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, 

thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước. 

Việc sử dụng phương tiện và thiết bị làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện 

đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô; Quyết  định  số 50/2017/QĐ-TTg ngày  31/12/2017  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ Quy  định  tiêu  chuẩn,  định  mức  sử  dụng  máy  móc,  thiết  bị;  

Quyết  định  số 2484/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bảo Lâm ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
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chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Lâm đồng thời đảm bảo 

theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công.  

Triển khai công tác mua sắm tập trung theo đúng quy định của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Nhìn chung, việc mua sắm, trang bị phương tiện làm việc của các cơ quan tổ 

chức, đơn vị cơ bản đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu 

quả; công tác đấu thầu mua sắm tài sản hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ và 

theo quy định của pháp luật.  

Các đơn vị đang sử dụng ô tô đều ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe 

ô tô cơ quan trong phục vụ công tác. Việc sử dụng xe tại các đơn vị đảm bảo 

đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Trong năm 2021 

huyện không thực hiện mua xe ô tô. 

d. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý xây dựng, quản lý, 

sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng.  

Thực hiện tốt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án thuộc 

nguồn ngân sách huyện, phân bổ, cấp phát vốn được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo 

sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, minh bạch trong 

công tác lựa chọn nhà thầu. 

Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 

thực hiện theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản về THTK, CLP 

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện theo quy định của pháp luật 

như Luật xây dựng và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử 

lý tài sản công và Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 

đ) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Trong quản lý, sử dụng đất: Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị 

trấn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất và 

đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020. Việc lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của 

pháp luật đã góp phần tránh lãng phí trong việc sử dụng đất đai, sử dụng đúng 

mục đích theo kế hoạch đã đề ra.  

Trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước: Được tổ chức quản lý, bảo vệ, 

khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với các Dự án phát triển kinh 

tế -xã hội (Các nhà máy thủy điện) khai thác tài nguyên nước đảm bảo duy trì 
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dòng chảy tối thiểu trên sông, không vượt quá ngưỡng khai thác đối với các tầng 

chứa nước. 

Trong quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản: Uỷ ban nhân dân huyện chỉ 

đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn 

vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện khai thác khoáng sản 

theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá 

nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là cát, sỏi. 

Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn tài 

nguyên khoáng sản của quốc gia. Cụ thể, năm 2021:  

- Kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Ông nguyễn 

Tiến Sỹ, trú tại xóm Chè pẻn, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm số tiền xử phạt 

là 10.000.000 đồng.  

- Kiểm tra, xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Bằng, khu 4, thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo Lâm, số tiền xử phạt là 30.000.000 đồng. 

Ngoài ra, còn hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ đăng ký khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Quyết định số 520/QĐ-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Kết quả: Hướng dẫn 06 đơn vị lập hồ sơ. 

Phối hợp cùng với đoàn kiểm tra của Sở tài nguyên và Môi trường, Sở 

Công thương, Sở Xây dựng, UBND các xã Lý Bôn, Nam Quang và UBND thị 

trấn Pác Miầu tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các khu vực 

khoáng sản chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng cửa mỏ trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

theo Kế hoạch số 1904/KH-STNMT, ngày 30/6/2021. 

Tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép tại xóm 

Khau Cà, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Phát hiện, lập biên bản xử phạt đối 

với ông Nguyễn Đại Huynh địa chỉ thường trú tại khu 3, thị trấn Pác Miầu, 

huyện Bảo Lâm với số tiền xử phạt là 50.000.000 đồng và tịch thu các phương 

tiện khai thác gồm: 01 giàn tuyển, 03 đầu nổ kèm hệ thống bơm hút nước.-Kiểm 

tra, giải tỏa các điểm hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên địa bàn 

xã Thái Học (kết quả giải tỏa: 03 điểm).  

Trong quản lý về môi trường: Trong tháng 01/2021 kiểm tra, phát hiện, lập 

biên bản, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 

đối với 2 cơ sở kinh doanh Dịch vụ sửa chữa ô tô với lý do không có kế hoạch 

Bảo vệ môi trường, tổng số tiền xử phạt hành chính là 5.000.000 đồng theo quy 

định (trong đó mỗi cơ sở xử phạt 2.500.000 đồng). Tiến hành kiểm tra, xử lý 02 

trường hợp tự ý san gạt , cải tạo mặt bằng tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, 

huyện Bảo Lâm. Hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ đăng ký san gạt theo quy 

định. Phối hợp với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiến 

hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Doanh nghiệp tư nhân Thế 

Dũng, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông.  

e) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời 

gian lao động trong khu vực nhà nước. 
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Xác định rõ tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả”; và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu rõ quan 

điểm “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm ưu tiên hàng đầu”. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm xác định rõ mục tiêu, 

giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện phù hợp với từng giai đoạn cụ thể và coi 

đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong 

đó mục tiêu chung là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện gắn với đổi mới 

hệ thống chính trị, cải cách hành chính, có lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng 

điểm, bảo đảm tinh gọn và có cơ cấu hợp lý. Giảm đầu mối, tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, quán triệt triển khai, tuyên truyền, phổ 

biến Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn huyện đã 

được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, tạo được sự đồng 

thuận trong lãnh, chỉ đạo và tạo sự chuyển biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ 

chức bộ máy và tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

hệ thống chính trị của huyện. 

Hiện nay, trên toàn huyện có 13 cơ quan chuyên môn; 05 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 41 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng 

Giáo dục và Đào tạo; 12 xã và 01 thị trấn. Số lượng biên chế của từng cơ quan, 

đơn vị được thực hiện đúng theo quyết định cấp trên giao, các cơ quan chuyên 

môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện đều ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định. Về cơ bản, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn các cơ quan chuyên môn của huyện đã thực hiện đúng quy định, giảm 

bớt sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần đảm bảo sự thống nhất quản 

lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với yêu cầu cải 

cách hành chính hiện nay. 

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: Không có. 

3. Phân tích, đánh giá. 

a) Đánh giá kết quả đạt được. 

Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày  10/12/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 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. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy 

chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; báo cáo kịp thời các 
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trường hợp vi phạm quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. 

Nhìn chung công tác THTK, CLP đều được triển khai tốt hầu hết ở tất cả 

các ban, ngành, địa phương. Kết quả thực hiện THTK, CLP năm 2021 cơ bản 

đạt được mục tiêu huyện đề ra. 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

Một số đơn vị chưa chú trọng đến việc xây dựng tiêu chí THTK, CLP cụ 

thể trong kế hoạch đầu năm để làm cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo đánh 

giá kết quả theo chỉ tiêu đề ra. 

Phong trào thi đua THTK, CLP chưa được khơi dậy mạnh mẽ và chưa 

thiết thực, những tấm gương điển hình về THTK, CLP chưa được phát hiện, 

tuyên truyền và nhân rộng mạnh mẽ. 

Một số đơn vị chưa thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

c) Những kinh nghiệm rút ra. 

Cần triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị trong thời gian tiếp theo.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện năm 2022. 

1. Phương hướng, nhiệm vụ: 

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 là yếu 

tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, 

thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế của huyện, đảm 

bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, công tác THTK, 

CLP cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu; 

đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Tiếp 

tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết 

kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. 

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng 

vốn đầu tư công có hiệu quả, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn 

vốn đầu tư xã hội khác. 

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết 

kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công trên địa bàn. 

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo 

quy định. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh 

chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. 
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2. Giải pháp thực hiện: 

Mỗi cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động 

thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của Uỷ ban nhân dân huyện, trong đó xây 

dựng cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2022 để triển khai thực 

hiện; gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; Tăng cường vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức, triển khai THTK, CLP trong đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, 

CLP trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường 

giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và các văn bản khác. 

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập 

trung vào một số lĩnh vực sau: 

- Tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, 

kỷ luật tài chính, ngân sách theo quy định. Nâng cao trách nhiệm giải trình đối 

với hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay. Triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công 

và các văn bản hướng dẫn Luật. 

- Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách, quản lý tài 

sản công theo quy định. 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện công 

khai minh bạch theo đúng quy định Luật THTK, CLP; chú trọng thực hiện công 

khai việc sử dụng NSNN. 

Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức đoàn thể để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP; thực 

hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định. 

Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra THTK, CLP theo từng lĩnh vực; xây 

dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra cụ thể liên quan đến các nội dung THTK, CLP, 

Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 

các hành vi vi phạm. 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường thực 

hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý gắn THTK, CLP với công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận tổ quốc các cấp, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác 

giám sát việc THTK, CLP và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

IV. Đề xuất, kiến nghị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện và xây dựng cụ thể các chỉ tiêu THTK, CLP trong kế hoạch đầu năm để 

làm cơ sở thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kịp thời bao gồm việc 

phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu trong lĩnh vực phụ trách theo Chương trình THTK, 

CLP của huyện. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch để tạo 

điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí.  

Trên đây là Báo cáo thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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