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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  

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

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 25/11/2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2020 trình tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản tán thành 

với các nội dung Báo cáo. 

Đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện và 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 53-

CT/TU ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời tham mưu phương án giảm dự 

toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo số thu không đạt dự toán năm 2020 và bù 

đắp phần hụt thu từ nguồn tăng thu và nguồn kết dư ngân sách năm 2019.  

Trong quá trình giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng 

kinh phí và tài sản công. 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực được thực 

hiện chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tài chính, sử dụng ngân 

sách, sử dụng tài nguyên, đất đai được tăng cường. Qua đó, đã tiết kiệm cho ngân 

sách nhà nước trên 39.000 triệu đồng1.  

Mặc dù, UBND huyện đã 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. Ngoài những tồn tại, hạn chế như trong Báo cáo của UBND huyện đã 

nêu, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị cần quan tâm thêm một số nội 

dung đối với tình hình hiện nay như sau: 

  - Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, có 65 công trình 

tiến độ giải ngân không đạt tỷ lệ giải ngân 60%, chuyển nguồn số dư tạm ứng do 

nhà thầu đã tạm ứng tiền nhưng chưa có khối lượng để thanh toán khá cao. Điều 

này dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, thất thoát tài sản nhà nước, chưa phát 

huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 
 

1 Trong đó: tiết kiệm 10% từ dự toán đầu năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương là 12.906 triệu đồng; tiết kiệm 

chi thường xuyên 10% của 6 tháng cuối năm 2020 là 3.500 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác thẩm định dự 

toán các công trình xây dựng cơ bản là 22.433 triệu đồng; tiết kiệm thông qua phát hiện các khoản sai phạm trong 

công tác thanh tra, kiểm tra là 456 triệu đồng. 
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  - Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản vẫn còn tiềm ẩn thất thoát ngân 

sách nhà nước, số thu từ khoáng sản chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn tài 

nguyên đã được khai thác. 

  - Tình trạng trốn thuế vẫn còn xảy ra, nợ đọng thuế năm sau luôn tăng hơn 

năm trước (cuối năm 2018: 37.746 triệu đồng, đến ngày 31/10/2019: 41.579 triệu 

đồng; tổng nợ tăng 10%). 

  Qua thẩm tra Báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có một số kiến 

nghị với UBND huyện như sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát, chống thất thu 

trong hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, 

khoáng sản, đất đai trên địa bàn huyện theo hướng chặt chẽ, hiệu quả để khai thác 

tối đa tiềm năng, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kiên 

quyết xử lý các trường hợp chay ì, trốn thuế, tích cực thu hồi khoản nợ thuế tồn 

đọng kéo dài. 

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý và sử 

dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, 

mua sắm tài sản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư v.v... Xử lý kịp thời những sai phạm 

được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm ra. Làm rõ trách nhiệm đối với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị trong quá trình điều hành ngân sách khi để xảy ra thất 

thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, sai chính sách. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 

2020, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
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