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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 

 

Qua xem xét Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND huyện 

về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm 2020 trên địa bàn huyện do UBND huyện trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo và báo cáo HĐND huyện 

một số nội dung sau:  

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. 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; thực hiện nghiêm các chế độ theo tiêu 

chuẩn, định mức. Công tác thẩm tra quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước ngày càng chặt chẽ, qua thẩm tra chấn chỉnh và đã thu hồi 52 triệu 

đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Công tác quản lý vốn XDCB có trọng tâm, 

trọng điểm ngay từ khâu giao kế hoạch, 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 trên 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính được tăng cường, qua thanh tra phát hiện số 

tiền sai phạm 112 triệu đồng, chấn chỉnh 72 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước 39,5 triệu đồng.  

Để góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian đến, Ban 

Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm một số vấn đề sau: 

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy 

định của Luật Đầu tư công; 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. 

- Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm 

bảo theo đúng dự toán đã được phê duyệt, hạn chế việc cấp bổ sung kinh phí ngoài 

dự toán trừ các trường hợp được cấp bổ sung theo quy định. 
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 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 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 NSNN, 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 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực 

hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 của Ban 

Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2016-2021), kính 

trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
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