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Qua nghiên cứu và xem xét Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 22/11/2019 của 
UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2019 và trên cơ sở giám sát, khảo sát năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
huyện cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp này và báo 

cáo HĐND một số nội dung sau:  

Năm 2019, 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 Nhân dân 

trên địa bàn huyện. Qua đó, đã khắc phục những hạn chế, từng bước ngăn chặn, 
đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các 
nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, UBND huyện đã triển khai 
quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ 
cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định. Đề cao thực 
hành tiết kiệm trong chi thường xuyên; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực 
sự cần thiết, thực hiện nghiêm các chế độ theo tiêu chuẩn, định mức. Công tác lập, 
thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước ngày càng chặt chẽ. Công tác quản lý vốn XDCB có trọng tâm, 
trọng điểm ngay từ khâu giao kế hoạch, chủ yếu thanh toán khối lượng hoàn thành, 
các dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí khởi công đối với các dự án thực sự cần thiết và 
phù hợp với khả năng bố trí vốn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính được tăng cường.  

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 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. 
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  - Tình trạng trốn thuế vẫn còn xảy ra, nợ đọng thuế năm sau luôn tăng hơn 
năm trước (Năm 2018: gần 33 tỷ đồng, năm 2019: 40,6 tỷ đồng; tăng 2,23%). 
  - Khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 do chưa dự báo hết nhiệm vụ 
trong năm, nên trong quá trình điều hành ngân sách vẫn còn cấp bổ sung kinh phí 

ngoài dự toán, đặc biệt là đối với nguồn chi thường xuyên như: Chi an ninh: tăng 
88% so với dự toán; Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: tăng 124% so với dự toán... 
 - Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, một số dự án chậm triển khai và 
không triển khai trong nhiều năm gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai nhưng vẫn 
chưa có giải pháp để xử lý dứt điểm. 

 Qua thẩm tra Báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có một số kiến 
nghị với UBND huyện như sau: 

- Đề nghị UBND huyện 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 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. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo 
đúng dự toán đã được phê duyệt. 

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí, tài sản của nhà nước. Đối 
với các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây lãng phí thì kiên quyết xử lý theo đúng quy 
định của pháp luật. 

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 
2019, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 

 
 

  Nơi nhận: 
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- Đại biểu HĐND huyện; 
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