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BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện Công văn số 81/STC-QLNS ngày 13/01/2021 của Sở Tài chính
tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân huyện Văn Quan báo
cáo như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH
TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020
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).
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng; Lồng ghép tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí và các văn bản khác liên quan trong các cuộc họp cơ quan, họp
thôn, phố để cho toàn thể CBCNVC và nhân dân biết và thực hiện.
Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong mọi cấp, mọi ngành.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương
trình THTK, CLP và việc THTK, CLP
Trong năm 2020 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt các văn bản như: Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; 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
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, Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
UBND huyện Văn Quan đã ban hành Chương trình số 28/CTr-UBND
ngày 30/3/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 gửi các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn để tổ chức thực hiện.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện
tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện có hiệu quả

chương trình THTK, CLP, ngăn chặn kịp thời về thiệt hại do những hành vi
tham nhũng, lãng phí gây ra; thực hiện việc thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong mọi lĩnh vực và các hoạt động của
cơ quan, đơn vị.
- Trong năm 2020 các cơ quan chuyên môn huyện đã kiểm tra, thanh tra
theo chức năng nhiệm vụ của mình đối với công tác quản lý tài chính - ngân
sách nhằm phát hiện kịp thời những sai sót trong quản lý thu, chi ngân sách nhà
nước. Cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân
sách năm 2019 đối với 100% đơn vị sử dụng ngân sách huyện; Thanh tra huyện
tổ chức thanh tra theo kế hoạch là 06 cuộc liên quan đến quản lý ngân sách, đã
xong 05 cuộc, 01 cuộc đang triển khai thực hiện thanh tra theo quy định và đã
xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 105.416.000 đ .
II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP TRONG CÁC LĨNH VỰC
1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:
a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn,
chế độ.
- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự
trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp; quy định cụ thể, các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế quản lý
chi tiêu nội bộ, đảm bảo nguồn kinh phí tiết kiệm hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch
dự toán ngân sách được phân bổ, các cơ quan, các xã, thị trấn quản lý, sử dụng
dự toán ngân sách được giao đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định
của Nhà nước như mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị,
điện nước sinh hoạt và chi thường xuyên khác.
- Trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản: Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế
hoạch triển khai tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc đăng ký mua sắm
tài sản, trang thiết bị tập trung theo quy định của tỉnh.
Các khoản chi thuộc kinh phí ngân sách của các đơn vị dự toán đều được
Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành.
b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán,
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
- Trong công tác thẩm tra, thẩm định, dự toán, quyết toán: trong năm
2020 các đơn vị thực hiện tiến hành thẩm tra, quyết toán các công trình thuộc
các nguồn vốn với chênh lệch giảm 1.779 triệu đồng; thẩm định phê duyệt dự
toán giảm 4.405,215 triệu đồng. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
đảm bảo có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả,
tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế
và kinh phí các chương trình mục tiêu đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn,
định mức, chế độ và thực hiện trong phạm vi dự toán được giao.
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Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, dự toán quyết toán phân bổ dự toán
ngân sách nhà nước đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và
thời gian theo quy định đảm bảo chính xác, trung thực, đúng tiêu chuẩn, định
mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của
pháp luật về ngân sách nhà nước.
c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiên đi lại và
phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:
Công tác mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng phương tiên đi lại luôn
được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Phương tiện đi lại trang bị cho
các cơ quan đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo qui định
của nhà nước. Phương tiện đi lại của các cơ quan luôn được sử dụng đúng mục
đích, đồng thời các cơ quan luôn quan tâm xác định mục tiêu tiết kiệm, chống
lãng phí khi sử dụng phương tiện, bảo quản phương tiện và sử dụng nhiên liệu
theo đúng định mức tiêu hao để thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Tổng số
xe ô tô công do huyện quản lý là 7 xe nhưng đã thanh lý 01 xe của dự án 135
hiện tại chỉ còn 6 xe (trong đó: Huyện ủy 02, HĐND và UBND huyện 03, TT
Văn hóa thể thao&truyền thông 01). Trong năm 2020 không có phát sinh mua
xe mới.
Mua sắm, trang bị, quản lý phương tiện, thiết bị làm việc phục vụ công
tác chuyên môn được các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực,
hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng
tài sản của nhà nước.
Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đã tự xây dựng và ban hành quy
chế quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với thực tế của đơn vị mình nhằm tiết
kiệm, chống lãng phí trong sử dụng.
d) THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ
sở làm việc, nhà công vụ và các công trình phúc lợi công cộng
Công tác quản lý đầu tư, xây dựng luôn được các cấp ủy Đảng, chính
quyền quan tâm chỉ đạo tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Việc lập, phê duyệt
danh mục dự án, khảo sát thiết kế xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, phù hợp với khả
năng bố trí nguồn vốn. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát đảm bảo
đúng quy trình và quy định hiện hành của nhà nước. Việc tổ chức lễ động thổ, lễ
khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng đảm bảo phù hợp, tiết kiệm,
không phô trương gây lãng phí tài chính - ngân sách.
Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi được quản lý,
sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định.
đ) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên
nhiên
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- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất: Tăng cường giám sát, kiểm tra
việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm
pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất
đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất đai sai
mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả,
bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.
+ Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không có dự án vi phạm pháp
luật về đất đai.
+ Có 12 trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, đã bị
xử phạt vi phạm hành chính về đất đai với tổng diện tích vi phạm là 7.606,6 m2 ,
tổng số tiền xử phạt là: 153.000.000 triệu đồng.
- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước: Khai thác và sử
dụng bền vững nguồn nước. Đẩy mạnh kinh tế hóa trong quản lý tài nguyên
nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, nâng cao mức đóng góp cho
nền kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản:
+ Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò,
khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo quy hoạch của UBND tỉnh. Việc
khai thác mới tài nguyên, khoáng sản được thực hiện đấu thầu công khai, minh
bạch. Trên địa bàn huyện có 03 công ty khai thác khoáng sản là cát sỏi, đá vôi
làm vật liệu xây dựng thông thường, đến nay chỉ có công ty cổ phần đá Đông
Phong và Công ty Cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải lý đang hoạt
động.
+ Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm
tra và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ khoáng sản trên địa
bàn; nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng các đợt thanh kiểm tra.
+ Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn
trong quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp trong hoạt động
khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch của UBND tỉnh;
thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, ngăn chặn, xử lý
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản đất san lấp,
đá vôi theo thẩm quyền, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản
đất san lấp, đá vôi chưa khai thác.
- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng: Đảm bảo
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã
hội và yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia gắn với bảo vệ môi trường. Bảo
đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển
rừng và các loại tài nguyên khác.
- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác: Tăng
cường công tác thanh tra và xử lý có hiệu quả các cơ sở sử dụng lãng phí tài
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nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Phối hợp với các cơ quan
chuyên môn và UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện
công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn
huyện.
Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyện môn thực hiện tốt công tác đo đạc,
thẩm định, trích lục, trích đo, thực hiện các quyền của người sử dụng đất chuyển
nhượng; chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký biến động đất; cấp
giấy chứng nhận QSD đất; thế chấp QSDĐ …
Luôn quan tâm công tác kiểm tra việc thực hiện sử dụng đất theo quy
hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Luôn thực hiện công
khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, công tác quy hoạch và điều chỉnh
quy hoạch phải thực hiện công khai và phải niêm yết công khai bản đồ quy
hoạch cho nhân dân khu vực quy hoạch được biết. Công khai trình tự, thủ tục,
thời gian, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm
minh những nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân, làm sai lệch hồ sơ kê
khai…
e) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và
thời gian lao động trong khu vực Nhà nước
Các cơ quan, đơn vị khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện đều quản lý tốt
việc sử dụng lao động và thời gian lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
CNVC cơ bản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo của các cơ quan, đơn vị
để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
Công tác tuyển dụng công chức trong cơ quan nhà nước luôn căn cứ vào
yêu cầu nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm và biên chế được giao của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền; Luôn quan tâm công tác thực hiện tinh giảm biên chế
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và đề án huyện đề ra.
Việc sử dụng, phân công lao động trong cơ quan luôn đảm bảo khoa học,
hợp lý, hiệu quả và gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ
quan, đơn vị.
Quản lý, sử dụng biên chế, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo
phù hợp, đúng cơ cấu vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định.
Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ,
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/20217 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW
Đảng khóa XIII. Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của huyện, đảm
năm 2020 là 75 người. Tham mưu Quyết định giao biên chế, số lượng người làm
việc theo đúng chỉ tiêu được giao, trong quản lý, sử dụng không vượt biên chế.
g) Tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân
Các ngành, các cấp đã thường xuyên tuyên truyền trong Nhân dân về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
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Thực hiện việc cưới hỏi, việc tang, lễ hội phù hợp với phong tục tập quán tại
địa phương với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn hóa, văn
minh, lành mạnh và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng
đồng.
2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: Không có
3. Phân tích, đánh giá
a) Kết quả đạt được
Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện công
tác THTK, CLP trên địa bàn; Tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Kết luận
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó đã khắc phục những hạn chế,
yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương.
Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã trú trọng công tác quản lý tài chính,
chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai trong cơ quan, đơn vị, tạo
điều kiện cho cán bộ CNVC giám sát tình hình quản lý và chi tiêu tài chính ngân sách, góp phần sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị đúng mục đích, tiết
kiệm, hiệu quả.
Các đơn vị sử dụng ngân sách đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm, chống lãng
phí trong chi thường xuyên năm 2020, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình
THTK, CLP của tỉnh, huyện đã đề ra.
2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch THTK, CLP được kịp thời, chưa xác định
được các lĩnh vực trọng tâm cần tập trung tiết kiệm để đặt ra chương trình hành
động và THTK đảm bảo thiết thực.
- Chưa tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề riêng về THTK,
CLP, chỉ thực hiện lồng ghép qua công tác thanh tra về công tác quản lý ngân
sách và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch.
- Không có số kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được trong năm 2020.
- Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa
đầy đủ, kịp thời.
Nguyên nhân hạn chế: là do nhận thức về công tác THTK, CLP chưa
được đầy đủ.
III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THTK, CLP TRONG
CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020
(Có phụ lục kèm theo)
VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THTK, CLP NĂM 2021
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1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đồng thời, kết hợp với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hô Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, thực
hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác
tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế; kịp thời giải quyết vướng mắc và tạo điều
kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuể.
3. 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; thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, cắt
giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp
bách.
4. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân của các công trình XDCB,
nhất là công trình sử dụng vốn các chương trình mục tiêu. Thực hiện các giải
pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, đẩy nhanh tiến độ
trong đầu tư xây dựng; quan tâm hơn nữa công tác quản lý chất lượng công
trình, thanh toán vốn đầu tư, tránh nợ đầu tư công.
5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong
việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, có hiệu quả
và tiết kiệm.
Trên đây là nội dung báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2020, phương hướng nhiệm năm 2021 của UBND huyện Văn Quan./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính (Phòng QLNS);
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú
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