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Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

              Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà. 

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 

26/11/2013; Luật Hoạt động giám sát quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; Chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khoá XXI; UBND huyện 

báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 
 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2022 

I. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà 

nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; tăng cường công tác phối hợp tổ chức học tập, quán triệt các văn bản 

liên quan đến việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động.  

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức của người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu…nêu cao ý thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật của 

cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các 

nguồn tài nguyên, thiên nhiên. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh cải 

cách hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, của thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động. Quán triệt và 
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triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung 

ương, UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó nâng cao ý thức 

trách nhiệm, có những hành động, việc làm cụ thể góp phần phòng ngừa, ngăn chặn 

có hiệu quả tham nhũng, lãng phí. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 

Để lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, các bộ, ngành 

Trung ương, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên ban hành. HĐND, UBND huyện 

Mường Chà theo thẩm quyền đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn1 các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn thực hiện trong năm 2022 theo chế độ 

quản lý của từng lĩnh vực phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh. Trên 

cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị 

mình đảm bảo hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí, tài sản được giao, đồng 

thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong quản lý sử 

dụng tài sản công. 

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 6 

THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2022. 

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt 

dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực của nền kinh tế và 

đời sống xã hội; thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài đã tác động trực tiếp đến 

 
1 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Mường Chà, khóa XXI kỳ họp thứ 4 về 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; quyết định số 4766/QĐ-

UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Mường Chà về giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 huyện Mường Chà; Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 4 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; quyết định số 

4767/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Mường Chà về giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2022; Nghị 

Quyết số 59/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương năm 2022, huyện Mường Chà; Quyết định số 

4772/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Mường Chà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn Ngân 

sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương năm 2022, huyện Mường Chà; quyết định số 94/QĐ-

UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Mường Chà về Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của UBND huyện về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí năm 2022; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về ban hành kế hoạch công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Chà; Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 

30/5/2022 của UBND huyện về giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị sự nghiệp công 

huyện Mường Chà; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện về ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Mường Chà; văn bản số 128/UBND-TCKH ngày 28/01/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 

số 186/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân 

sách địa phương năm 2022; văn bản số 353/UBND-TCKH ngày 25/3/2022 của UBND huyện Về việc triển khai 

thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn 2022-2026 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; văn bản số 405/UBND-

TCKH ngày 07/4/2022 của UBND huyện về thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; và một số văn bản khác. 



3 

sản xuất, đời sống của Nhân dân trong huyện. Do vậy việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để dành các nguồn lực thực hiện 

tốt mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên 

tai, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 

Quán triệt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước gắn 

với nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 34/NQ-QH ngày 13/11/2021 của 

Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022, 

UBND huyện đã giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, trong đó đã 

xác định số tiết kiệm chi thường xuyên cụ thể của từng đơn vị; ban hành Chương trình 

giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và 

dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai, hướng dẫn về quản lý, điều hành ngân sách 

địa phương năm 2022 để kịp thời chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị, các xã, thị trấn 

tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, giảm thiểu 

tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi 

chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong 

và ngoài nước, tiếp khách; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thực hiện các nội dung quy 

định về chế độ họp trong hoạt động quản lý Nhà nước; làm việc trên môi trường 

internet qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng văn phòng phẩm, 

điện, nước tiết kiệm trong cơ quan, công sở theo các quy định hiện hành; quán triệt và 

chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nghiêm việc mua sắm tài sản tiết kiệm, hiệu quả 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính góp phần nâng cao hiệu quả khai thác 

nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trên cơ sở dự toán được giao năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã chủ động sắp 

xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hiệu 

quả, tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện chi đúng chế độ, chính sách, triệt để tiết kiệm, 

thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng cường kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, 

kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định.  

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực trong việc chấp hành và thực hiện cơ 

chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-

CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Kết quả thực hiện cụ thể trong quản lý và điều hành ngân sách nhà nước như 

sau: Các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Điện biên, với tổng số tiền là 7.347 triệu đồng; 

Trong công tác thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 các 

đơn vị thẩm tra đã phát hiện và thu hồi, nộp NSNN, số tiền: 77,53 triệu đồng; qua 

thanh tra đã phát hiện một số vi phạm về quản lý kinh tế phải xử lý, số tiền; 68,85 

triệu đồng (trong đó: thu hồi nộp NSNN: 55,65 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế: 

13,2 triệu đồng). 
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2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 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. 

UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

luật quản lý tài sản công; Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung; UBND huyện đã 

ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Mường Chà; kết quả thực hiện việc mua sắm tập trung 6 

tháng đầu năm 2022, với tổng số tiền 1.878 triệu đồng, các máy móc thiết bị được 

mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đúng tiêu chuẩn, định mức.  

 Việc sử dụng tài sản nhà nước về xe ô tô đối với các cơ quan, đơn vị tuân thủ 

theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định2. Đến thời điểm báo cáo số lượng phương tiện 

ô tô của huyện như sau: Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý 02 xe; Văn phòng 

Huyện ủy quản lý 02 xe3; Phòng Văn hoá - Thông tin 01 xe; Ban Quản lý dự án các 

công trình huyện 01 xe (chuyển từ Ban Quản lý dự án giảm nghèo sang), dự kiên mua 

sắm mới 01 xe phục vụ công tác chung của Văn phòng Huyện uỷ. Công tác quản lý, sử 

dụng phương tiện bảo đảm an toàn, tiết kiệm. 

 UBND huyện tích cực đôn đốc, chỉ đạo việc hạch toán tài sản cố định do các cơ 

quan, đơn vị thực hiện quản lý theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính tại Thông tư số 

45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn khấu hao 

tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Qua đó 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức 

trong quản lý, sử dụng tài sản công tại mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án 

sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước 

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và của tỉnh, UBND 

huyện đã thực hiện quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện, đặc biệt đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vốn XDCB 

ngay từ khâu lập kế hoạch đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; tập trung chủ yếu cho 

thanh toán khối lượng hoàn thành, dự án tiếp chi; chỉ bố trí khởi công mới những dự án 

thực sự cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn. Việc quyết định chủ trương 

đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư mới thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo theo đúng 

Luật đầu tư công và các tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

 
2 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô; Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 
3 Hiện đang làm quy trình thanh lý 1 xe đã gửi Sở Tài chính theo quy định 
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thi công và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính 

phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn tới 

điều chỉnh, bổ sung; đề xuất cắt giảm, giãn hoãn tiến độ các dự án đầu tư chưa thực sự 

cần thiết hoặc chưa cân đối bố trí vốn trong giai đoạn thực hiện dự án. 

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Chủ đầu 

tư, Ban quản lý dự án các công trình, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các quy định 

về quy trình thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ngay trong giai 

đoạn tạm ứng, thanh toán vốn theo tiến độ dự án nhằm đánh giá tính tuân thủ và hiệu 

quả trong quá trình xây dựng, đảm bảo thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, phát 

hiện và xử lý những sai phạm, kịp thời thu hồi vốn cho ngân sách.  

  Kết quả công tác thẩm định dự án, thanh, quyết toán vốn đầu tư, các đơn vị 

chuyên ngành đã cắt giảm chi phí đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình không 

cần thiết phải đầu tư và một số giải pháp thiết kế chưa hợp lý; giảm trừ qua quá trình 

thanh quyết toán vốn đầu tư giúp tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình cho ngân 

sách nhà nước, Chấp hành quy trình cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo 

kiểm soát chặt chẽ ngay từ giai đoạn tạm ứng, thanh toán vốn theo tiến độ thực hiện dự 

án, tích cực thanh toán và thu hồi tạm ứng theo chế độ, cụ thể như sau: 

 Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đảm bảo thời gian 

theo quy định. Số dự án được thẩm định là 01 dự án, tổng mức đầu tư các dự án 

được đề nghị thẩm định là 2.200 triệu đồng; tổng mức đầu tư sau khi được cơ quan 

chuyên ngành thẩm định là 2.200 triệu đồng, tiết kiệm trong quá trình thẩm định là 

2,4 triệu đồng (Cắt giảm tăng chi phí dự phòng) 

 Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Tiến hành thẩm tra quyết 

toán 02 dự án, với tổng giá trị thẩm tra quyết toán là 18.764 triệu đồng đảm bảo chặt 

chẽ, đúng trình tự theo quy định hiện hành. 

 Kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong kết quả đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu các công đến thời điểm 10/6/2022 năm 2022 các chủ đầu tư huyện đã thực 

hiện lựa chọn nhà thầu được 05 gói thầu với tổng giá trị gói thầu 35.499 triệu đồng, 

tổng giá trị trúng thầu 35.425 triệu đồng, tiết kiệm 24 triệu đồng. 

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; thẩm định, thông báo quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. 

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng 

trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí Ngân sách 

Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng. 

Thực hiện các quy định của trung ương, của tỉnh4, Các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực 

 
4 Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, Nghị định số  152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề 
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hiện nghiêm túc việc đầu tư đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức; quản lý, sử dụng 

tài sản đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức được giao 

quản lý, sử dụng có kế hoạch khai thác, sử dụng, bảo quản và tu bổ đảm bảo hiệu 

quả trong quá trình sử dụng tài sản.  

Đối với công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ 

quan, đơn vị, UBND huyện tiếp tục  đôn đốc, triển khai để đẩy nhanh tiến độ và triển 

khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước nhằm 

tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh xử lý kịp thời những cơ quan đơn vị sử dụng sai 

mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, 

xử lý các tồn tại về nhà đất. Đồng thời khai thác nguồn lực từ tài sản công là nhà đất 

thuộc sở hữu Nhà nước thông qua việc đấu giá quyền sử dụng nhà, đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế xã hội; 

đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có 

thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao đầu tư xây dựng, 

mua sắm theo quy định5. Nhà công vụ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối 

tượng; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ. Tăng cường khai thác nguồn lực tài 

chính từ kết cấu hạ tầng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2017 và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Tổ chức rà 

soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng 

đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành và phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, 

chuyển nhượng tài sản công; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh 

bạch không để lãng phí, thất thoát tài sản công; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng 

sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức và xử lý nghiêm các sai phạm.  

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên 

Công tác kiểm tra về quản lý đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng 

sản trên địa bàn được tăng cường, qua đó đã hạn chế việc sử dụng lãng phí tài 

nguyên. Các hoạt động khai thác khoáng sản được kiểm soát tiết kiệm, hiệu quả và 

bảo vệ môi trường. UBND huyện đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác 

khoáng sản thực hiện tiết kiệm trong khai thác sử dụng tài nguyên. 

Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường thu 

gom và xử lý rác thải sinh hoạt; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và 

xử lý tại bãi chôn lấp chất thải theo hình thức đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. Đến thời 

điểm báo cáo, trên địa bàn huyện đã xây dựng đưa vào sử dụng nhà máy xử lý rác 

thải đảm bảo tiêu chuẩn về an toan, vệ sịnh môi trường. 

 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; 

phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 
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Thực hành tiết kiệm trong khai thác sử dụng tài nguyên; chỉ đạo các ngành, đơn 

vị đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, 

rừng đặc dụng, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa 

dạng sinh học, không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng 

khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Tích 

cực chỉ đạo trong công tác xử lý, xử phạt đối với các hành vi vị phạm pháp luật về bảo 

vệ rừng cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng số vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ 

rừng 13 vụ6 (tăng 09 vụ so với 6 tháng đầu năm 2021), đã xử lý bán tang vật thu nộp 

vào ngân sách nhà nước 21 triệu đồng;  

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng 

lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước 

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 

chức đã cơ bản đáp ứng nhu cầu, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu lực lượng lao 

động giữa các ngành nghề, từng bước thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn hóa, nâng cao 

năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan 

nhà nước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo các thủ tục 

hành chính được giải quyết nhanh gọn, đầy đủ, chính xác đúng quy định, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi đến giải quyết công việc; góp phần xây dựng 

nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND 

tỉnh7 nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục 

phẩm chất, đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước; tinh thần, thái độ chất lượng phục vụ Nhân dân, đạo đức lối sống của cán 

bộ, đảng viên được nâng lên. Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế về kỷ luật 

lao động của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; phân công trách nhiệm cụ 

thể đối với từng cán bộ, công chức; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ 

chuyên môn, nhận thức chính trị, kiến thức quản lý để từng bước đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh trên địa bàn huyện. 

 
6 Trong đó: 11 vụ phá rừng trái pháp luật, 01 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, 01 vụ khai thác rừng 

trái pháp luật. 
7 Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, 

đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt đề án văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị. 
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Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, huyện đã thực hiện tinh giản biên chế8, 

được: 05 người (thôi việc ngay: 01 người, Nghỉ hưu trước tuổi: 04 người) góp phần 

vào việc tiết kiệm chi thường xuyên cho ngân sách và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ công chức, viên chức. 

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong sản xuất, tiêu dùng 

của cá nhân và trong Nhân dân 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi 

tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” góp phần thực hiện tốt công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và 

"Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và đặc biệt là phong 

trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tầng lớp Nhân 

dân cả nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 

kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, 

mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, kịp thời phê phán những cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí. 

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng năng lượng 

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, UBND huyện đã chỉ đạo, giao các 

cơ quan chuyên môn triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước và nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể. 

- Quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thực 

hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện 

tiêu thụ tại cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời xây dựng và ban hành nội quy, quy chế sử 

dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và công sở, thực hiện các biện pháp 

tăng cường tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi 

phòng và hết giờ làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn 

chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi 

đốt; cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc tại cơ quan, 

đơn vị, công sở; thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, hiệu quả, 

 
8 Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018; 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ 
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tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Nhân dân và tổ chức tham gia hưởng ứng 

chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2022. Chỉ đạo sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện đối 

với hệ thống đèn chiếu sáng đường phố và yêu cầu giảm 50% công suất chiếu sáng 

vào giờ cao điểm tối, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn tại địa phương. 

9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra hành chính theo thẩm 

quyền, trong đó chú trọng đến công tác phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu 

tham nhũng, lãng phí phát hiện qua hoạt động thanh tra. Đến thời điểm 6 tháng đầu  

năm 2022 đã triển khai 04 cuộc thanh tra (kinh tế - xã hội) tại 14 đơn vị9, Thu hồi 

nộp ngân sách nhà nước số tiền: 55.652.000 đồng; xử lý khác về kinh tế: 

13.202.000 đồng. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế  

 - Hiệu quả công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số 

địa phương, đơn vị còn chưa cao, nhất là việc tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong Nhân dân.  

- Việc xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, 

đơn vị còn hình thức, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí theo lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách để  thực hiện. 

- Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra của một số cơ quan, đơn vị trong việc thực 

hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm thường xuyên, 

hiệu quả thấp. 

2. Nguyên nhân 

- Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn chưa thật sự quan tâm việc thực hiện 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí hiệu quả chưa cao; năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo còn hạn chế. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thực hành 

tiết kiệm, phòng chống lãng phí có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí còn hạn chế. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 
9 Phòng Kinh tế -Hạ tầng, Phòng Lao động, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, UBND xã 

Pa Ham, UBND xã Nậm Nèn và các trường Mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã Na Sang, Ma Thì Hồ, Sá Tổng.  
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I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhà 

nước về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, nhất là Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãnh phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng 

ngân sách nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách 

nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo dư luận xã hội lên án, phê phán những 

hành vi lãng phí trên địa bàn toàn huyện.  

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang 

triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ và sử dụng 

có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất đai, kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản Nhà 

nước. Xem xét thứ tự ưu tiên để phê duyệt hoặc cắt giảm các dự án đầu tư kém hiệu quả. 

5. Tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí đã ban hành; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, 

kinh doanh; có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sản xuất 

kinh doanh ổn định, hiệu quả. 

6. Tiếp tục rà soát, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan, 

đơn vị, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ công chức nhằm nâng cao năng 

lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực, nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh cải cách hành 

chính nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là cải cách về thủ tục hành chính 

trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, đến doanh nghiệp, giảm thời 

gian đi lại, hạn chế lãng phí thời gian tiền bạc của Nhân dân. 

7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ 

quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, 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. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 

Chú trọng nhân rộng gắn với khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương 

điển hình, người tốt, việc tốt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của 
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công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí để nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Trong công tác quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước 

Chấp hành thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong Kết luận Thanh tra, Kiểm 

toán đã thực hiện trên địa bàn huyện; nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những 

hạn chế thiếu sót không đáng có đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán nêu lên. 

Chủ động rà soát các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức của TW, của tỉnh 

mới ban hành làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, hiệu quả. 

Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước trong các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng, 

kiểm soát chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý sử dụng tài sản đúng quy 

định, lập kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức, tiêu chuẩn của từng loại tài sản 

tránh gây thất thoát, lãng phí tiền ngân sách nhà nước; lập danh mục các định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ còn thiếu hoặc không còn phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành để có 

kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có 

thẩm quyền ban hành làm cơ sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

 Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn theo hướng dẫn của TW, của tỉnh; thực hiện tốt các chế độ chính sách của 

Nhà nước ban hành, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi đúng đối 

tượng, đúng chế độ, chính sách và kịp thời.  

 Thực hiện cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, hạn chế mua 

sắm tài sản đắt tiền, giảm tối đa các cuộc hội nghị, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, 

các đoàn đi công tác ra nước ngoài, tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu.  

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. 

3. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng 

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán và giải 

ngân các chương trình, dự án theo kế hoạch. Xây dựng tiến độ thực hiện, giải ngân 

chi tiết (theo quý) và cam kết giải ngân nguồn vốn của từng chương trình, dự án đảm 

bảo theo yêu cầu của dự án. Chủ động rà soát tiến độ, kế hoạch vốn đã giao của các 

chương trình, dự án đang triển khai. Trên cơ sở đó, thực hiện thu hồi, dừng triển khai 

đối với các dự án không đảm bảo tiến độ, hiệu quả để điều hòa, phân bổ kế hoạch 

vốn cho các công trình đảm bảo tiến độ, trong đó tập trung ưu tiên cho các công trình 

đã có khối lượng hoàn thành, các dự án tiếp chi để hạn chế nợ đọng xây dựng cơ 

bản, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá 

trình đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Thực hiện rà 

soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập 

trung, tránh dàn trải đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ. 

phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2022. 
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Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thường xuyên thực 

hiện việc rà soát và xử lý dứt điểm việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tồn 

đọng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án từ 

cấp huyện tới xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với chủ đầu 

tư, Ban quản lý dự án về công tác quản lý dự án đầu tư, trong đó cần tập trung đối với chủ 

đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án hoàn thành chậm công tác quyết toán.   

 Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị quản lý, phê duyệt, triển khai dự án 

đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư theo các quy định hiện hành; 

xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân gây lãng phí, tổn thất nguồn lực Nhà nước trong quá trình thực hiện.   

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chấp hành luật pháp trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, 

tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện để nâng cao tinh thần trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. 

 Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát 

các thủ tục hành chính đang triển khai thực hiện; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm 

quyền bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho tổ chức và người dân. 

Thực hiện công bố công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, giảm thiểu tiêu cực, 

nhũng nhiễu, tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí.   

5. Trong công tác thanh tra, kiểm tra. 

 Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý của cơ quan, đơn vị, cơ sở để kịp 

thời phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vụ việc sai phạm, tập trung vào một số 

địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ cao như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia; các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, tài sản nhà nước; mua sắm, trang 

bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc ...  

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, các kết luận thanh 

tra phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm; kiến 

nghị xử lý trách nhiệm phải cụ thể đối tượng, địa chỉ, đơn vị công tác nhằm làm cơ 

sở cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm điểm để xử lý và là cơ sở để đôn đốc, 

kiểm tra theo dõi việc thực hiện. 

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán 

nhà nước các năm trở về trước đối với các nội dung xử lý về tài chính, các khoản 

điều chỉnh giảm chi phí đầu tư để tiết kiệm chi cho ngân sách. 

 6. Phối hợp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thanh tra Nhân 
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dân, Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng trong việc thực hiện Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 

 Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ 

chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục Nhân dân và các thành 

viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; các quy định về phòng chống tham nhũng; xem xét, xử lý kiến nghị 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên về các biện 

pháp nhằm phát hiện các sai phạm, phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò trách 

nhiệm của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, trách 

nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong công tác giám sát việc thực 

hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong công tác phòng chống tham 

nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Mường Chà./. 

Nơi nhận: 
- TT.Huyện uỷ(b/c); 

- TT.HĐND huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

-  Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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