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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 
__________ 

 

Thực hiện Thông báo số 198/TB-HĐND ngày 09/11/2021 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 

2021;  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện như 

sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiết kiệm, chống lãng phí:  

- Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định 

số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021; Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; 

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuậnban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện, UBND huyện tiếp tục triển 

khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện các văn bản quy định về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã thực hiện đầy đủ các quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, 

cắt giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội nghị. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế công khai tài chính đối với các 

cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công bố công khai theo 

đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách. 

 - Năm 2021, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn 

còn một số khó khăn như: tình hình dịch bệnh Covid - 19, thời tiết diễn biến phức 

tạp, giá cả một số mặt hàng nông sản ở mức thấp đã tác động mạnh đến nền kinh tế 

của địa phương chính vì vậy UBND huyện đã ban hành các biện pháp để thực hiện 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:  

 + Việc lập dự toán và thanh quyết toán đã thực hiện theo đúng Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.  
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 + Việc giao dự toán đã bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nên 

không có trường hợp chi ngoài dự toán được giao. 

  + Cơ chế quản lý tài chính đã được khoán cho các đơn vị theo chế độ tự chủ, 

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

cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp cấp 

huyện và UBND 09 xã. 

 + Đầu năm 2021 đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; đến tháng 

6/2021 tiếp tục thực hiện cắt 50% kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài 

nước, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021; và thực hiện rà soát, 

cắt giảm, giãn, hoãn những nhiệm vụ chi chưa thật sự cầp thiết để bổ sung nguồn 

phục vụ cho nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19. 

 II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021:  

 1. Kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực:  

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2021 theo Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định 

số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021; Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; 

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuậnban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

  - Triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, Chương 

trình hành động của UBND huyện về tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng 

phí. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội 

nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu; chi phí điện, 

nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, đi công tác trong nước. 

Đôn đốc đơn vị dự toán cấp một tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản chi từ 

ngân sách nhà nước nhất là việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án 

quốc gia, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội để đảm bảo chi trả kịp thời, đúng 

mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. Đẩy mạnh tính minh bạch trong chi tiêu ngân 

sách nhà nước và đầu tư công. 

 - Trong lĩnh vực thu ngân sách: năm 2021, công tác thanh tra thuế đã được triển 

khai khá toàn diện trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu và áp dụng nguyên tắc rủi ro 

vào hoạt động thanh tra, tiến độ thu ngân sách năm 2021 (đến ngày 15/10/2021): 13.066 

triệu đồng, đạt 116,7% so với tỉnh giao (11.200 triệu đồng).  

 - Trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước: Các biện pháp kiểm soát được thực hiện 

công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng NSNN, công quỹ và tài sản công.  

 - Trong điều hành dự toán chi ngân sách:  

 + Năm 2021 triển khai điều hành ngân sách theo chủ trương của Chính phủ, 

chỉ đạo các đơn vị rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, chủ 
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động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ (kể cả các nhiệm vụ phát sinh) trong 

phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng tiêu chuẩn, 

định mức chế độ quy định; thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách 

để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các đơn vị, các cấp, các ngành, ngay từ đầu 

năm khi có kế hoạch được UBND huyện giao, đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt 

động, bố trí nhiệm vụ phù hợp với nguồn kinh phí được giao nhằm mục tiêu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đề ra; đồng thời tiếp tục xây dựng chương trình, điều chỉnh bổ 

sung quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở thực hiện cho năm ngân sách. 

 + Về tiết kiệm chi thường xuyên: giữ lại kinh phí thực hiện tiết kiệm 10% số 

chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định là: 1.888 

triệu đồng.  

 + Thực hiện Văn bản số 3009/UBND-KTTH ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, Ủy ban nhân dân 

huyện Bác Ái đã thực hiện cắt 50% kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài nước; 

tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021: 1.111,9 triệu đồng.  

+ Thực hiện Văn bản số 3697/UBND-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để phục 

vụ chi phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh cắt giảm, 

hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết năm 2021 của các cơ quan, đơn vị để bổ 

sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, với số tiền: 1.030.428.000 

đồng. 

 + Kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Quyết định 

449/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay các cơ quan 

hành chính, đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện và UBND 09 xã đã triển 

khai giao quyền tự chủ đạt 100%; 

 + Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Các đơn vị đều đã quán triệt rõ mục tiêu 

và nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP và Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận tới toàn bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị mình. Từ khi thực 

hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, kết hợp cải cách hành chính, các đơn vị đã 

thực hiện đầy đủ chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quy trình 

xử lý công việc khoa học, phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân; nhờ đó 

nhìn chung chất lượng, hiệu quả công việc tại các đơn vị bước đầu được tăng lên, thời 

gian giải quyết công việc được rút ngắn. 

  - Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:  

 + Các cơ quan, đơn vị quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, chủ 

đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong huyện đã 

chấp hành đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy 

ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt và thực hiện. Thường 

xuyên tiến hành tổ chức, sắp xếp lại Ban quản lý dự án đầu tư theo hướng tinh giản, 

gọn nhẹ, đủ năng lực chuyên môn; tách bạch các đơn vị tư vấn đầu tư và xây dựng 
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với chủ đầu tư, chủ dự án để ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí trong 

quá trình đầu tư xây dựng.  

 + Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định, tăng 

cường công tác giám sát của nhân dân.  

 + Nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực 

hiện các biện pháp tạo nguồn vốn và lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực 

hiện dự án có hiệu quả, dành một phần vốn để trả nợ khối lượng của các dự án năm 

trước. 

 - Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc: Nhìn chung công tác quản lý, sử dụng, 

xây dựng trụ sở mới được thực hiện đúng tiêu chuẩn theo quy định. Đối với các trụ 

sở đã xuống cấp hoặc thừa diện tích sử dụng so với định mức quy định, huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, sắp xếp lại, điều chuyển từ nơi thừa sang 

nơi thiếu hoặc thu hồi để thanh lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg 

ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

 - Quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại: năm 

2021, số xe được trang bị còn lại là 04 chiếc phục vụ cho lãnh đạo đi công tác hội 

họp trong và ngoài tỉnh và 1 xe chuyên dụng phục vụ công tác quản lý công trình 

hạ tầng, đều được bảo quản theo đúng quy định, định kỳ kiểm tra sửa chữa nhằm 

hạn chế hư hỏng phải thay thế làm thiệt hại đến ngân sách nhà nước. 

  - Về mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại:  

 + Năm 2021, UBND huyện không cho chủ trương mua sắm tài sản như ôtô, 

tài sản khác có giá trị lớn. Việc mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc được 

thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung.  

 - Về các biện pháp tiết kiệm xăng dầu:  

 + Đối với xe phục vụ cho công tác hội họp trong và ngoài tỉnh được cấp xăng 

dầu theo định mức quy định tại Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời trong điều hành xe 

công luôn thực hiện đúng mục đích và đối tượng, chức vụ đảm bảo không gây lãng 

phí tiêu hao nhiên liệu làm thâm hụt ngân sách. Đồng thời UBND huyện cũng đã có 

văn bản gửi các cơ quan đơn vị sử dụng tiết kiệm điện, khi ra về phải tắt hết các 

thiết bị làm việc tránh gây lãng phí. 

 + Đối với cá nhân đi công tác thì căn cứ vào quãng đường đi công tác để tính 

giá cước theo quy định tại Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận. 

 - Quản lý sử dụng đất đai tài nguyên môi trường:  

 + 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 đúng quy định được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và phải niêm yết công khai bản đồ quy hoạch cho nhân dân 

khu vực quy hoạch được biết. 



5 

 

 

 

 + 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, để trục lợi gây thất thu thuế của Nhà nước.  

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

 + Cơ quan Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Kho Bạc Nhà nước đã quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu thường xuyên tại các đơn vị. Kiên 

quyết xuất toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi không đúng định 

mức, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà nước . 

  + Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong các lĩnh vực chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất 

đai, tài sản công.  

 2. Hành vi lãng phí và kết quả xứ lý hành vi lãng phí: 

 Trong năm 2021, UBND huyện không phát hiện hành vi lãng phí về sử dụng 

tài sản công, ngân sách nhà nước.  

 3. Đánh giá chung:  

 Trong năm 2021, việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả 

quan, không có trường hợp nào sử dụng lãng phí tài sản công, việc sử dụng ngân 

sách Nhà nước đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của cơ quan và đã thực hiện tiết 

kiệm được 10% số chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 

theo quy định là: 1.888 triệu đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 

2021, điều chỉnh cắt giảm, hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết năm 2021 của 

các cơ quan, đơn vị để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền: 

2.405,8 triệu đồng. 

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí được 

thực hiện thường xuyên đến cán bộ công chức, đảng viên trong cơ quan. Qua đó tạo 

được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hành tiêt kiệm 

chống lãng phí, cán bộ công chức có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng 

phẩm, bao quản sử dụng tài sản nhà nước. Tập trung tuyên truyền tiết kiệm chống 

lãng phí và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí 

Minh” nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí. 

  III. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022: 

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, 

viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ. 

Đồng thời, kết hợp với thực hiện “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách 

Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. 

  - 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 
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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 thuế. 

  - Tiếp tục rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là chi tiêu ngân sách, tài sản công để đáp 

ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện và kiến 

nghị điều chỉnh kịp thời.  

 - 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 cấp thiết; trường hợp nhu 

cầu mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cấp bách thì đề nghị tạm dừng, không bổ sung 

các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng 

chi ngân sách khi chưa xác định được nguồn đảm bảo để giảm chi ngân sách. 

 - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân của các công trình XDCB, vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, 

chống thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ trong đầu tư xây dựng; quan tâm hơn nữa 

công tác quản lý chất lượng công trình. 

 - 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, tổ chức công khai trên phương tiện thông tin việc sử dụng ngân sách, mua 

sắm, sử dụng tài sản công; công khai các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn 

vốn huy động đóng góp của nhân dân; công khai việc quy hoạch phát triển kinh tê - 

xã hội. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Các đ/b HĐND huyện; 

- Lưu: VPUB (LĐ, VT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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