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BÁO CÁO 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

 

Tiếp nhận Công văn số 702/TTT-NV4 ngày 06/10/2021 của Thanh tra 

tỉnh Ninh Thuận, về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị của cử tri; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2021, phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, UBND 

huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ 

quan trọng, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, chính vì vậy để thực hiện 

các quy định tại Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản hướng dẫn, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để 

triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn huyện như: Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 28/12/2020 về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2021; Kế hoạch 

số 83/KH-UBND, ngày 02/4/2021 về phối hợp tiếp công dân đảm bảo an ninh, 

trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.  

Ngoài ra chỉ đạo Thanh tra huyện cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính 

liên quan đến lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, 

tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn huyện.  

2. Kết quả tiếp công dân. 

- Trong năm 2021, lãnh đạo UBND huyện, Thanh tra huyện, các phòng, 

ban thuộc huyện, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 17 lượt người đến khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua công tác tiếp công dân đã tiếp nhận, thụ lý và 

giải quyết 17 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai. Nội 

dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như, bồi thường giải 

tỏa khi Nhà nước thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh 

chấp đất đai. Đặc biệt trong thời gian qua không phát sinh tình trạng khiếu kiện 

đông người, phức tạp, không có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại để gây rối làm 

mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 
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- Tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện: Ban Tiếp công dân huyện 

hàng tháng chủ động xắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ cho lãnh đạo UBND 

huyện, đồng thời công khai tại trụ sở tiếp công dân và trên trang thông tin điện 

tử của UBND huyện để người dân biết, chủ động liên hệ. Qua đó, tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày 

trong tháng, ủy quyền các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 02 ngày 

trong tháng. Qua hoạt động tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện, 

đã có 04 lượt công dân đến trình bày ý kiến. Lãnh đạo UBND huyện tổ chức 02 

lần đối thoại trực tiếp với người dân. 

Ngoài ra, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí công 

chức, viên chức tiếp công dân thường xuyên tại đơn vị mình. 

2. Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư: 

Trong năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, trong đó: 29 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều 

kiện giải quyết; 08 đơn không thuộc thẩm quyền; 02 đơn không đủ điều kiện thụ 

lý, cụ thể như sau: 

a) Phân loại theo đơn: 

- Đơn khiếu nại: Đã tiếp nhận 09 đơn; 

- Đơn tố cáo: Đã tiếp nhận 01 đơn; 

- Đơn phản ánh, kiến nghị: Đã tiếp nhận 18 đơn; 

- Đơn tranh chấp đất đai: Đã tiếp nhận 11 đơn. 

b) Phân Loại theo thẩm quyền giải quyết: 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã 29 đơn, 

trong đó: 

+ 04 đơn khiếu nại; 

+ 16 đơn kiến nghị, phản ánh; 

+ 09 đơn tranh chấp đất đai. 

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 08 đơn, trong đó: 

+ 01 đơn tố cáo; 

+ 04 đơn khiếu nại; 

+ 02 đơn kiến nghị, phản ánh; 

+ 01 đơn tranh chấp đất đai. 

- Đơn không đủ điều kiện thụ lý 02 đơn, trong đó: 

+ 01 đơn tranh chấp đất đai; 

+ 01 đơn khiếu nại. 

3. Kết quả giải quyết đơn, thư  



3 

 

 

 

Đối với 29 đơn thuộc thẩm quyền: UBND huyện, các phòng, ban thuộc 

UBND huyện đã giải quyết 24 đơn/29 đơn, đạt tỷ lệ 82,8%, cụ thể: 

+ Đơn khiếu nại: Đã giải quyết 04 đơn/04 đơn, đạt tỷ lệ 100%; 

+ Đơn phản ánh, kiến nghị: Đã giải quyết 13 đơn/16 đơn, đạt tỷ lệ 81,2%; 

+ Đơn tranh chấp đất đai: Đã giải quyết 07 đơn/09 đơn, đạt tỷ lệ 77,8%. 

Các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết hay không thụ lý đã tiến 

hành chuyển đơn của người dân đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 

hay thông báo cho người dân biết nguyên nhân, lý do không thụ lý đơn không 

đủ điều kiện. 

* Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh 

chấp đất đai đã kịp thời giải quyết các vụ việc của người dân, không để vụ việc 

kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Qua công tác giải quyết khiếu nại đã trả lại cho 

công dân 53.644,8m2 đất nông nghiệp và 151.259.400 đồng. 

4. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Hội đồng nhân 

dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện chuyển đến. 

Trong năm 2021, UBND huyện không tiếp nhận các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo do HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện chuyển đến. 

5. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện do 

HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, 

UBND tỉnh chuyển đến. 

Thực hiện Công văn số 5479/UBND-KTTH, ngày 11/10/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI, trong đó có 02 kiến nghị của cử tri liên quan 

đến huyện Bác Ái. UBND huyện đã ban hành văn bản số 2362/UBND-KT, ngày 

15/10/2021, chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương rà soát, xem xét giải quyết 

kiến nghị của cử tri. (hiện nay đang trong thời hạn giải quyết của UBND tỉnh 

giao, UBND huyện sẽ có báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết sau)  

6. Đánh giá chung: 

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện tình hình đơn, thư của công dân 

chuyển đến chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai (tranh chấp, giải tỏa, đền bù 

…), nguyên nhân do tình hình mua bán san nhượng đất trái phép giữa người dân 

với nhau, và triển khai 02 dự án trọng điểm tại địa phương (dự án đường cao tốc 

Bắc – Nam tại địa bàn xã Phước Trung; dự án tôn tạo đồn Tà Lú xã Phước 

Đại). Tuy vậy, trên địa bàn huyện không có vụ việc khiếu kiện đông người, 

phức tạp.  

Trong thời gian giản cách xã hội và triển khai công tác phòng, chống dịch 

covid-19, tình hình khiếu kiện của công dân có chiều hướng giảm so với cùng 

kỳ, ngoài ra không phát sinh vấn đề khiếu kiện trong quá trình triển khai, thực 

hiện công tác hỗ trợ Nhân dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch covid-19. 

Từ cuối năm 2020 đến nay, UBND huyện đã chủ động triển khai, quán 

triệt đến cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp, không phát sinh tình hình khiếu kiện phức tạp, 

đông người. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị, thường 

xuyên tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết các vụ việc 

khiếu kiện, tạo sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền địa phương.  

Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã thực hiện tốt việc giữ bí mật 

thông tin và bảo vệ người tố cáo, không phát sinh viêc người dân bị trả thù, trù 

dập khi tố cáo. 

Hướng tới để phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục khó khăn trong 

công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND 

các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật và củng cố công tác tiếp 

công dân cấp xã hoạt động ngày một chuyên sâu hơn. Thủ trưởng các phòng, 

ban, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng kéo dài đề ra giải 

pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm không phát sinh điểm nóng. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Thực hiện các quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND tỉnh. UBND huyện đã triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật như, ban 

hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; triển khai việc kê 

khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; 

đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2020; báo cáo sơ kết, tổng kết 

các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, cụ thể: 

- Ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 14/5/2021 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

- Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: Ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND, 

ngày 05/3/2021 về triển khai kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020. Kết 

quả kê khai trên địa bàn huyện có 348 người/80 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến 

hành kê khai. Tất cả các bản kê khai (trừ các bản kê khai của các cơ quan khối 

Đảng, Mặt trận đoàn thể cấp huyện, cấp xã) đã được bàn giao về cơ quan kiểm 

soát tài sản thu nhập (Thanh tra tỉnh) theo quy định. 

- Công tác đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2020: UBND 

huyện ban hành Công văn số 1603/UBND-NC, ngày 05/8/2021 về tổ chức đánh 

giá chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp huyện năm 2020. Kết quả đánh giá tại 

báo cáo số 361/BC-UBND, ngày 20/8/2021, theo đó chỉ số phòng, chống tham 

nhũng năm 2020 cấp huyện đạt 38/100 điểm, tăng 9,5 điểm so với năm 2019 

(28,5/100 điểm). 

Ngoài ra, trong năm 2021, UBND huyện báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết 

cũng như các báo cáo phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 02 Quốc 

hội khóa XV như: báo cáo số 232/BC-UBND, ngày 29/6/2021 về sơ kết 05 năm 
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thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị Quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Báo cáo số 321/BC-UBND, 

ngày 05/8/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 phục vụ kỳ 

họp lần thứ 02 Quốc hội khóa XV; tổng kết chiến lược Quốc gia về phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020… 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa về tham nhũng. 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:  

- Công khai trong công tác cán bộ: Trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại đối với công chức, viên chức và xét tuyển công chức, viên chức, UBND 

huyện đều ban hành Kế hoạch, các văn bản để triển khai thực hiện và thông báo 

rộng rãi trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong năm 2021, UBND huyện 

đã ban hành các Kế hoạch số: 141/KH-UBND, ngày 20/7/2021; 170/KH-

UBND, ngày 02/9/2021; 173/KH-UBND, ngày 08/9/2021 để xem xét trước khi 

tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Trưởng, Phó các phòng, ban thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thuộc Phòng Giáo dục-

Đào tạo; Thông báo số 345/TB-UBND, ngày 13/10/2021 về danh sách công 

chức, viên chức đủ điều kiện tham dự đánh giá chương trình hành động trước 

khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất; Thông báo số 355/TB-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về xét chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đơn vị 

sự nghiệp vào làm công chức tại UBND huyện Bác Ái. 

- Công khai trong sử dụng tài chính ngân sách: UBND huyện và các 

phòng, ban chuyên môn thực hiện việc công khai tài chính ngân sách Nhà nước 

theo quy định, theo đó: 

+ UBND huyện thực hiện công khai dự toán ngân sách huyện, quyết toán 

ngân sách huyện theo quy định tại Thông tư số 343/TT-BTC, ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với 

các cấp ngân sách. Cụ thể, đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2020 về công khai dự toán ngân sách năm 2021; Quyết định số 1189/QĐ-

UBND, ngày 20/8/2021 về công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện 

Bác Ái 

Đồng thời, ban hành văn bản số 2051/UBND-VX, ngày 23/12/2020 về 

việc công bố danh mục thông tin được công khai và danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận. 

+ Các đơn vị dự toán ngân sách đều tổ chức công khai tài chính ngân sách 

như công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, công khai quyết toán ngân sách nhà nước 

theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

+ Chủ động công khai minh bạch trong các hoạt động mua sắm tài sản, sử 

dụng các trang thiết bị làm việc, nhà làm việc. 
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- Về công khai thủ tục hành chính được thực hiện tại phòng “một cửa” và 

“một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 09 xã. Tại 

bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện đang thực hiện giải quyết 247 thủ tục 

hành chính trên 31 lĩnh vực; bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân các xã đang áp 

dụng và giải quyết 147 thủ tục trên 20 lĩnh vực. Tất cả các thủ tục trên được 

đóng thành tập theo từng lĩnh vực và niêm yết công khai, minh bạch tại Bảng 

Thông báo của Phòng một cửa. 

- Công khai trong lĩnh vực đất đai: Công tác quy hoạch và điều chỉnh quy 

hoạch được thực hiện công khai đúng quy định các quyết định được cơ quan có 

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

khu vực quy hoạch được biết, theo đó trong năm 2021 đã công bố công khai kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bác Ái tại Thông báo số 329/TB-UBND, 

ngày 30/8/2021; công khai lấy ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 huyện Bác Ái tại Thông báo số 336/TB-UBND, ngày 07/9/2021 

và kết thúc việc công khai tại Thông báo số 357/TB-UBND, ngày 14/10/2021. 

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.  

- Ngoài ra việc công khai trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được 

thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của huyện về các kết quả giải 

quyết công việc trong các lĩnh vực như thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, tư pháp 

hộ tịch … 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện việc xây dựng Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Thông 

tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ 

Nội vụ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Trong 

quản lý và chi tiêu tài chính, quản lý tài sản, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định 

mức và chế độ hiện hành. Phát huy quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm 

của đơn vị, chủ động trong trong công việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Sử dụng tài sản công đúng mục 

đích và hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng 

kinh phí hành chính nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhằn quản lý tốt việc sử dụng tài sản công trên địa bàn, UBND huyện đã 

triển khai đến các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã tiến hành ban 

hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị, tại văn bản số 

1577/UBND-KT, ngày 03/8/2021. Hiện nay các phòng, ban, UBND các xã đã 

ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị mình. Đồng thời 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1240a/QĐ-UBND, ngày 01/9/2021 về 

ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi của huyện Bác 

Ái. 
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c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn: 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV, ngày 06/02/2007 của Bộ Nội về vụ xây dựng quy tắc ứng 

xử, các quy chế, quy định, nội quy thực hiện nếp sống văn hóa công sở; Chỉ thị 

số 22/CT-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách 

nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 22/9/2013 của Huyện ủy về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, thực hiện 

văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, 

đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện.  

Trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, đã ban hành Kế 

hoạch số 37/KH-UBND, ngày 27/01/2021 về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính năm 2021; Công văn số 193/UBND-VX ngày 01/02/2021 

về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những ngày 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 736/UBND-VX 

ngày 22/4/2021 về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thực hiện nghiêm quy chế làm việc; Công văn số 1843/UBNDVX, ngày 

25/8/2021 triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 

53/2021/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định 

trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; thành lập lại Tổ kiểm tra liên ngành về Chấn 

chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Bác Ái, tại Quyết định số 

1323/QĐ-UBND ngày 22/9/2021. Qua đó, UBND huyện đã tiến hành 12 đợt 

kiểm tra về thời gian làm việc, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên 

chức tại các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 09 xã. 

Nhằm chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, Ủy ban 

nhân dân huyện đã thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do UBND huyện giao. Đồng thời ban hành văn 

bản số 75/UBND-TH, ngày 15/01/2021 nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, quy chế họp và chất lượng tham mưu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn: 

Thực hiện các quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. UBND huyện 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện, UBND các xã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung chuyển 

đổi vị trí công tác đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn 

vị và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 
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- Đối với việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ, theo đó trong năm 2021 trên địa 

bàn huyện không thực hiện luân chuyển. 

- Về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm 

phòng ngừa tham nhũng, trong năm 2021, các phòng, ban thuộc huyện, UBND 

các xã không chuyển đổi vị trí công tác nào 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: 

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện đã Ban hành Quyết định 1837/QĐ-UBND, ngày 

24/12/2020 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; 

Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 13/11/2019 về việc ban hành kế hoạch cải 

cách hành chính năm; Công văn số 44/UBND-TH, ngày 12/01/2021 về triển khai 

đến các đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế 

hoạch số 42/KH-UBND, ngày 01/02/2021 về kiểm tra công tác cải cách hành 

chính năm 2021; Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 26/01/2021 về tuyên truyền 

cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 

26/01/2021 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái 

năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 19/01/2021 về rà soát, đánh gia thủ 

tục hành chính năm 2021; Công văn số 394/UBND-TH, ngày 03/3/2021 về việc 

kiểm tra, rà soát, thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; 

Công văn số 733/UBNDVX, ngày 22/4/2021 về triển khai công tác phối hợp 

thực hiện cải cách hành chính; Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc kiện toàn 

lại thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kế hoạch số 138/KH-UBND, 

ngày 15/7/2021 về triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 

Bác Ái; Công văn số 1965/UBND-TH, ngày 08/9/2021 về tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 

26/9/2021 về triển khai các giải pháp đột phá về cải cách hành chính nhằm cải 

thiện, phát triển bền vững các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh: chỉ số 

PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 

2221/UBND-TH ngày 04/10/2021 về rà soát, đề xuất phương án phân cấp 

TTHC trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 13/10/2021 về tổ 

chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bác Ái 

năm 2021; Công văn số 2339/UBND-NC ngày 14/10/2021 của về thực hiện 

nâng cao chỉ số PAPI – Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 

Tiến hành triển khai việc đăng ký danh mục TTHC thực hiện qua đường bưu 

chính của các cơ quan đơn vị. Qua đó đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã chủ động rà soát, kiểm soát các loại thủ tục hành chính của đơn vị 

mình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo các văn bản quy định hiện hành.  
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Phối hợp với Công ty TNHH công nghệ tổ chức lớp tập huấn kiến thức 

chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 cho cán bộ, công chức phụ trách ISO của các phòng, ban, đơn vị 

thuộc UBND huyện và UBND các xã. Ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, 

ngày 22/01/2021 về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của UBND huyện năm 2021; triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2021;  

Đẩy mạnh công tác ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc (TD Office). Nhìn chung đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện và UBND các xã cơ bản sử dụng phần mềm một cách hiệu quả, qua đó 

các công văn đi, đến được quản lý, kiểm soát và trao đổi trên môi trường mạng 

được chặt chẽ, kịp thời. Việc luân chuyển văn bản giao việc, công tác phát hành 

văn bản được thực hiện tại UBND huyện về tỉnh, các phòng ban, UBND các xã 

được thực hiện theo quy chế của UBND tỉnh ban hành, giúp tiết kiệm rất nhiều 

về thời gian, chi phí. Cụ thể ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Tdoffice) của UBND huyện tại Quyết định 

số 211/QĐ-UBND, ngày 05/3/2021. 

Ngoài ra đã triển khai việc cài đăt, sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã 

hội số, tại Công văn số 421/UBND-VX ngày 08/3/2021; ban hành Kế hoạch số 

107/KH-UBND, ngày 11/5/2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

của huyện Bác Ái, giai đoạn 2021-2025; Công văn số 712/UBND-TH, ngày 

19/4/2021 về tăng cường tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Công văn số 

1917/UBND-TH, ngày 02/9/2021 về thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo 

mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng. Đặc biệt đã ban 

hành công văn số 829/UBND-VX, ngày 07/5/2021 về triển khai áp dụng các giải 

pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện; 

Công văn số 1969/UBND-KT, ngày 08/9/2021 về tăng cường tổ chức đấu thầu 

trên hệ thống mạng Quốc gia trong dịch Covid-19, nhằm góp phần vào công tác 

phòng, chống dịch covid 19 chung của toàn tỉnh; Công văn số 2127/UBND-VX 

ngày 23/9/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm vắc xin phòng 

Covid 19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện 

100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã đã thực 

hiện việc chi trả lương qua tài khoản (trừ Công an, Huyện Đội). 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn:  

Triển khai việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 

đến toàn thể các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, tại Kế hoạch số 

64/KH-UBND ngày 05/3/2021. Kết quả kê khai trên địa bàn huyện có 348 

người/80 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành kê khai. Tất cả các bản kê khai 

(trừ các bản kê khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận đoàn thể cấp huyện, 
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cấp xã) đã được bàn giao về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Thanh tra tỉnh) 

theo quy định. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Qua công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

năm 2021 trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, 

tham nhũng. 

4. Đánh giá chung: 

UBND huyện thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác phòng, 

chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chỉ đạo và điều 

hành; qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực 

trong nhận thức và hành động của từng công chức, viên chức, như: công tác cải 

cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã được triển khai 

toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện quy trình, thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy được kiện 

toàn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn 

vị; thực hiện tốt chính sách quản lý tài chính công đúng theo quy định; công tác 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được công 

khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai 

tại trụ sở để các tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện và giám sát; triển khai áp 

dụng phần mềm Văn phòng điện tử và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra 

và giám sát được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền luôn thường 

xuyên, đổi mới về nội dung và chất lượng, góp phần tích cực trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

III. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

 - 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 

UBND tỉnh Ninh Thuận ban 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 Bác Ái 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 Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi lễ 

hội, hội nghị. 
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- 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.  

 + 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. 

 + Năm 2021: Đầu năm 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 các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để phục vụ chi phòng, 

chống dịch Covid-19. 

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

 a) 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 

UBND tỉnh Ninh Thuận ban 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 
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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 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 22/6/2021 của UBND 

tỉnh về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, UBND 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 22/7/2021 của UBND 

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

phòng, chống dịch Covid-19, UBND 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 
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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 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 Bác Ái 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 và tăng thu của ngân sách 

địa phương.  

 - Về các biện pháp tiết kiệm xăng dầu :  
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 + 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 luôn 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 

26/12/2017 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. 

 + 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 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 .  

 b) Hành vi lãng phí và kết quả xứ lý hành vi lãng phí: 

 Trong năm 2021, UBND huyện Bác Ái 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. 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 
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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. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021, phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, UBND huyện báo 

cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;  

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VPUB, VT.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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