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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

Số:   434/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

 Đại Lộc, ngày  25  tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

 phí năm 2020 trên địa bàn huyện Đại Lộc 
 

Căn cứ 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 trưởng Bộ Tài 

chính về việc 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. 

UBND huyện Đại Lộc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

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

lãng phí (THTK, CLP): 

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

THTK, CLP: 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được UBND huyện xác định 

là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành 

thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Quyết định số 

110/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về Chương trình hành động của huyện Đại Lộc 

về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Với mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy 

mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội; sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa 

bàn toàn huyện. 

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương nghiêm túc 

thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về 

việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị 53-CT/TU 

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

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công văn số 2950/UBND-TH ngày 

01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và một số văn bản khác có liên quan.  

Tiếp tục giao Phòng Tư pháp huyện, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện và các cơ quan có liên quan 

thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP; Giao nhiệm 

vụ cho một số Phòng, Ban theo chức năng trong việc rà soát, hoàn thiện cơ chế 

quản lý, sử dụng ngân sách, tài nguyên- khoáng sản và tài sản Nhà nước; Tăng 
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cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thu - chi NSNN, 

quản lý sử dụng tài sản công; Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản,... 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí: 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Ban ngành, 

Hội đoàn thể thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trong đó: quan tâm, chú trọng việc học 

tập, triển khai thực hiện Luật THTK, CLP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình tổng thể THTK-CLP giai 

đoạn 2016-2020, Chương trình THTK-CLP năm 2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam, của UBND huyện và các văn bản khác liên quan đến công tác THTK-CLP.  

Công tác tuyên truyền về THTK, CLP được triển khai kịp thời bằng nhiều 

hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát của các cấp, các ngành được tăng cường góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và ngăn chặn, hạn chế thất thoát, lãng phí. 

Qua công tác tuyên truyền đã thông tin sâu rộng góp phần tạo sự chuyển 

biến về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn huyện về công tác THTK, CLP. 

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

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên từng lĩnh vực: 

a. THTK,CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, Ban ngành thực hiện đúng các định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trung ương, Tỉnh ban hành theo đó các cơ 

quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; THTK, CLP đối với nguồn 

kinh phí, tài sản được giao quản lý, sử dụng. 

Tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

mua sắm trang bị thiết bị văn phòng theo 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 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Nam. 

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

sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước: 

UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân 

bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN theo 

quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh, các ban ngành cấp trên; chỉ đạo các Phòng, Ban ngành, 

hội đoàn thể thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm các 

khoản chi thường xuyên; dừng tổ chức các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức các 

hoạt động hội họp phải thiết thực, cân nhắc thành phần, thực hành tiết kiệm, 
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tránh hình thức, phô trương, lãng phí, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu 

tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội.  

Theo kết quả thu 10 tháng đầu năm 2020 và những khó khăn trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình dịch 

bệnh, thiên tai, hạn hán làm ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, cùng với việc 

thực hiện chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, dẫn đến nguồn thu của địa 

phương năm 2020 sẽ hụt thu lớn so với dự toán. Do vậy, UBND huyện đã ban 

hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị tiến hành rút dự toán theo tiến độ nhằm 

đảm bảo công tác điều hành chi ngân sách không bị âm quỹ. Bên cạnh đó, 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thu chi ngân 

sách, xây dựng phương án để xử lý bù hụt. 

Trong việc quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách: Hiện nay, trên địa 

bàn huyện có 05 quỹ tài chính nhà nước, bao gồm: Quỹ vì người nghèo, Quỹ 

Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi, Quỹ Tết 

vì người nghèo và NNCĐ da cam (Đối với Quỹ Phòng chống thiên tai do tỉnh 

quản lý). Việc thành lập và hoạt động của các quỹ thực hiện theo Luật Ngân 

sách nhà nước và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ.  

Kết quả thực hiện:  

- Tiết kiệm 10% từ dự toán đầu năm 2020 để thực hiện Cải cách tiền 

lương với số tiền: 12.906 triệu đồng. 

- Để đảm bảo kinh phí bù hụt thu do tình hình dịch bệnh, thiên tai đợt 

tháng 4 năm 2020, trên cơ sở dự kiến hụt thu, UBND huyện chỉ đạo cắt giảm chi 

thường xuyên 10% của 6 tháng còn lại năm 2020; bù hụt thu từ nguồn tăng thu 

và kết dư ngân sách năm 2019 với tổng số tiền: 10.000 triệu đồng. Do dịch bệnh, 

tiếp tục xảy ra đợt 2 từ tháng 7 năm 2020 làm đình trệ sản xuất, dự kiến hụt thu 

lớn, UBND huyện xem xét phương án trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Cắt giảm sau thẩm định dự toán các công trình xây dựng cơ bản với tổng 

số tiền: 22.433 triệu đồng, cụ thể:  

+ Tiết kiệm trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình xây 

dựng cơ bản: 21.508 triệu đồng. 

+ Tiết kiệm trong việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành các công trình xây dựng cơ bản: 925 triệu đồng. 

+ Công tác xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: đã tiếp nhận và bán 

xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo Luật Đấu giá tài sản ngày 

17/11/2016 và hướng dẫn của các Sở Ban ngành cấp trên kịp thời, tạo nguồn thu 

cho ngân sách Nhà nước. Tổng tài sản tịch thu thực hiện bán đấu giá: 64,8 triệu 

đồng, đã thực hiện trích nộp ngân sách: 46,9 triệu đồng. 

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: 
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Đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô: được thực hiện cơ bản đảm bảo theo 

đúng quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và 

Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Đối với việc mua sắm tài sản công: UBND huyện cũng đã chỉ đạo các đơn 

vị thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND tỉnh 

Quảng Nam ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân cấp quản lý, 

sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Quảng Nam, đồng thời thực hiện công tác quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn 

huyện bằng phần mềm tin học ứng dụng cho quản lý tài sản ngày càng được 

phát huy, thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản. 

d) THTK, CLP trong đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, 

nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng: 

- Trong lĩnh vực xây dựng: 

+ Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ, UBND huyện 

đã chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực đầu tư, đặc biệt đối với các dự án thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền 

vững, đồng thời UBND huyện chỉ đạo bố trí nguồn vốn theo hướng tập trung, 

kiếm soát chặt chẽ các dự án, công trình khởi công mới, đảm bảo thủ tục đầu tư, 

khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả. 

+ Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2020, góp phần hoàn 

thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 được HĐND 

huyện phê chuẩn. Bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo 

của tỉnh, các ban ngành, không để tình trạng chậm giao vốn; Việc phân bổ vốn 

trong từng lĩnh vực, chương trình tập trung theo thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên 

cho các dự án cấp bách, khẩn cấp, sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà 

thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.  

- Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình 

phúc lợi công cộng: Tiếp tục cập nhật, rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia 

về thông tin tài sản công hiện có; Việc đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc đảm 

bảo theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. 

Kết quả thực hiện: 

Trong đầu tư xây dựng: 

- Tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân, thanh toán: Trên địa bàn huyện 

không có dự án, công trình hủy bỏ, tạm dừng, giãn tiến độ; có 65 công trình tiến 

độ giải ngân không đạt tỷ lệ giải ngân 60% đến thời điểm báo cáo, các công 

trình chủ yếu thuộc UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu. Tổng số nguồn vốn thực 

hiện giải ngân đến 15/11/2020 đạt 79,2% so với kế hoạch.  

Kết quả thực hiện sắp xếp trụ sở làm việc và các tài sản khác: 
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- Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 800/QĐ - UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo và Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện. Trên cơ 

sở đó, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã thực hiện việc đo đạc, kiểm 

tra thực tế hiện trạng nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Qua kết quả đo đạc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, UBND huyện đã đề 

xuất, trình phương án xử lý, nhà đất của huyện đến Sở Tài chính Quảng Nam.  

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

như: quản lý, sử dụng đất; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quản lý, khai 

thác, sử dụng khoáng sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; quản lý, 

khai thác, sử dụng tài nguyên khác: 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND 

ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm 

tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; Công văn số 

5710/UBND-KTN ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về chỉ đạo tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn 

tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban ngành cấp trên có liên quan.  

Trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên rừng: Các Phòng, Ban 

ngành đã phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, truy quét 

các tụ điểm nóng về khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản.  

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

gian lao động tại cơ quan, đơn vị: 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về 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; Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII 

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. 

Năm 2020, theo lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, trên địa bàn 

huyện đã hoàn thành việc sáp nhập trường Tiểu học Trần Tống và Trường Tiểu 

học Trịnh Thị Liền, từ 56 trường giảm còn 55 trường; đơn vị sáp nhập đã ổn 

định, đi vào hoạt động, đảm bảo theo chủ trương của tỉnh nhằm theo hướng tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu của chương trình cải cách hành chính. 

UBND huyện chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động 

chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/11/2012 và Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong 

các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND 

huyện Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 
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h) THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân 

dân: 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền thông, UBND các xã, 

thị trấn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và tổ chức hội đoàn thường 

xuyên tuyên truyền và phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân về ý thức THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng, 

dành nguồn lực để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong 10 tháng đầu năm 2020, 

trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh ở địa 

phương (dừng các hoạt động hội họp, tập trung đông người, dừng tổ chức các lễ 

nghi tôn giáo, không tổ chức các lễ hội tập trung đông người, nới lỏng giãn 

cách xã hội...) Qua đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời 

vẫn chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP: 

a. Công tác Thanh tra lĩnh vực kinh tế - xã hội: 

Năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo ngành thanh tra đã triển khai và hoàn 

thành 07 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, phát hiện 

sai phạm với số tiền: 456 triệu đồng, trong đó: chấn chỉnh 81 triệu đồng, xuất 

toán (giảm trừ quyết toán) khỏi giá trị quyết toán hoàn thành công trình 72 triệu 

đồng; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 302 triệu đồng, đã thu hồi 252 triệu đồng, 

chuyển 01 vụ việc cho cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện, xử lý theo thẩm quyền 

và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty Cổ phần Xuất khẩu gỗ 

Danaco được gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy chế biến ván bóc và ván 

dán. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 tập thể và 05 cá nhân có 

sai phạm qua thanh tra. 

b. Công tác thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị, địa phương năm 

2019 theo Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017:  

Đến nay, đã hoàn thành công tác thẩm tra 116 đơn vị, chấn chỉnh và kiến 

nghị thu hồi 160 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.  

3. Phân tích, đánh giá: 

a) Đánh giá kết quả đạt được: 

Nhìn chung việc THTK, CLP trên địa bàn huyện năm 2020 đã đạt được 

những kết quả tốt; ý thức trách nhiệm trong việc THTK, CLP của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ bản được nâng lên.  

Hầu hết các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đều 

hưởng ứng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trên cơ sở đó thực 

hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính mới; đặc biệt là thực hiện quy định quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các 

định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 

sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả 
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thu nhập, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm 

việc và cải cách hành chính. 

b. Những tồn tại, hạn chế: 

Một số ngành, địa phương chưa thực hiện việc phân công bộ phận làm 

đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết 

quả THTK, CLP của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Chế độ thông tin báo 

cáo chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo theo yêu 

cầu nên việc tổng hợp kết quả THTK, CLP của toàn huyện còn gặp nhiều khó 

khăn. 

Việc xây dựng chương trình THTK, CLP ở một số cơ quan, đơn vị chưa 

gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính; Chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu 

chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vị quản 

lý để đánh giá, lượng hóa được kết quả thực hiện và đề ra biện pháp THTK, 

CLP mà chỉ để cập chung chung; Chưa đề cao vai trò và trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan và cán bộ công chức, viên chức trong việc THTK, CLP. 

Công tác quản lý, sử dụng NSNN tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn hạn 

chế nhất định; Tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn còn, ảnh hưởng đến công 

tác thu và điều hành ngân sách Nhà nước. Chi NSNN ở một số đơn vị ngân sách 

cấp xã, đơn vị dự toán thực hiện chưa nghiêm, hiệu quả sử dụng chưa cao. Tình 

hình giải ngân vốn đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp.  

Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai còn chưa chặt chẽ, tình trạng 

vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn; Ý thức chấp 

hành về thời gian lao động của cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung được 

nâng lên nhưng hiệu quả sử dụng thời gian lao động trong một số cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp. 

c. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự tự giác trong việc xây 

dựng các giải pháp để triển khai việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

lĩnh vực, phạm vi được giao quản lý. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nơi, có lúc 

chưa được đề cao.  

Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ, chất lượng công việc, mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ đối với các đơn vị thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ vẫn chưa được 

ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá thực chất kết quả tiết kiệm. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa 

được thực hiện thường xuyên, liên tục.  

Tóm lại, tuy vẫn còn những mặt tồn tại hạn chế, nhưng nhìn chung công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Đại Lộc trong 10 

tháng đầu năm 2020 đã được những kết quả nhất định. UBND huyện đã tích cực 

triển khai thực hiện công tác THTK, CLP đến cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua 

đó, đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi 
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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. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại các văn bản về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), 

Chỉ thị số 03/CT/TW của Bộ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt sâu sắc tinh thần Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 

82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và một số văn bản pháp luật liên 

quan đến cán bộ, công chức cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng 

thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch 

nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí. 

Xây dựng cơ chế điều hành và quản lý dự toán ngân sách hằng năm đối 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật NSNN. Thực hiện 

công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước. 

Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định 

của Luật Đầu tư công. 

Thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là 

lĩnh vực đầu tư xây dựng, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên 

nhiên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu THTK, CLP, cải cách hành chính 

được kịp thời. 

Tiếp tục thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ cho cơ quan hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.  

Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật quản lý và sử dụng tài sản công 

và các văn bản có liên quan trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, phương 

tiện, thiết bị làm việc. 

Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu 

ngân sách; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết 

kiệm và hiệu quả. 

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai 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. 

2. Một số giải pháp thực hiện 

Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

trong các cơ quan nhà nước và trong nhân dân với những hình thức phù hợp, 

thiết thực để nâng cao nhận thức. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các 

cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các hành vi 

gây lãng phí, biểu dương những gương tốt trong THTK, CLP, đề xuất hình thức 

khen thưởng xứng đáng.  
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Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo 

theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định, thực 

hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; hạn chế việc cấp bổ 

sung kinh phí ngoài dự toán trừ các trường hợp khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 

bệnh, quốc phòng an ninh, các nhiệm vụ cấp thiết có chủ trương của cấp thẩm 

quyền. Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ cho cơ quan hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, 

CLP đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, tiền, tài sản của Nhà 

nước, tài nguyên thiên nhiên; Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí... 

 Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí theo quy định để tạo điều kiện cho người dân giám sát, phát hiện và phản 

ánh cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi lãng phí. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 

trên địa bàn huyện. UBND huyện kính báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XI, kỳ họp thứ 13./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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