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năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

    

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô 

 

Thực hiện Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 01/11/2021 của Thường trực 

HĐND huyện Krông Nô, Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 

3 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Krông Nô Báo cáo 

kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022 theo các nội dung sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng quy 

định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc THTK, CLP trong cơ quan nhà 

nước nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần thực hiện các mục tiêu tăng 

trưởng, phát triển kinh tế chung; Trong năm, lãnh đạo UBND huyện đã tăng cường 

công tác chỉ đạo, điều hành một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của 

toàn huyện. 

 Tiếp tục tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể công chức 

và người lao động các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh về THTK, CLP như: Luật 

THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Thông tư số 188/2014/TT-BTC 

ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của 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 82/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Trong năm 2021, UBND huyện đã ban hành các văn bản
1
 hướng dẫn, chỉ 

đạo công tác THTK CLP trên địa bàn huyện; giao cho phòng Tư pháp chủ trì phối 

                                           
1
 Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2021; 

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Nô; Kế hoạch số 19/KH-

HĐPH ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về kế hoạch hoạt động năm 2021; Kế hoạch 

số 30/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 
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hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện, trong đó có nhiều nội dung 

liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện.  

 Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/02/2021 về việc 

tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua 

tại kỳ họp thứ 10. Ngoài các nội dung tuyên truyền về 07 Luật và 13 Nghị quyết 

được Quốc hội khóa XIV thông qua còn lồng ghép việc đẩy mạnh phổ biến, giáo 

dục pháp luật đến các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Triển khai cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương 

trình THTK, CLP năm 2021 

Tiếp tục triển khai công tác THTK, CLP tại các văn bản như: Luật THTK, 

CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 

10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của 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 82/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Theo đó các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây 

dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của 

nội bộ đơn vị để triển khai, thực hiện. Ngoài ra UBND huyện ban hành Công văn 

số 872/UBND-TCKH ngày 11/5/2021 về việc tăng cường các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước để chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nguồn 

thu trong kế hoạch năm 2021, rà soát thu thuế trong lĩnh vực XDCB vãng lai, công 

tác chống thất thu từ nguồn nợ đọng của các năm trước, nhằm tránh lãng phí, thất 

thoát nguồn thu của ngân sách. Triển khai cho các cơ quan chuyên môn về công 

tác Thanh tra, kiểm tra dưới các cơ sở nhằm phát hiện các sai sót, chấn chỉnh kịp 

thời các hiện tượng lãng phí gây thất thoát tiền và tài sản của nhà nước. Hướng dẫn 

cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nguồn kinh phí được giao năm 

2021; Triển khai Công văn số 3120/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về việc thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 

còn lại của năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

                                                                                                                                        
XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc ban 

hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về 

việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Krông Nô; Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Krông Nô. 
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UBND huyện đã có Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về 

kinh phí cho các phòng ban chuyên môn của huyện, các đơn vị sự nghiệp để các 

đơn vị chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Các đơn 

vị sử dụng ngân sách được giao quyền tự chủ căn cứ vào dự toán được giao đã xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo từng nội dung, lĩnh vực chi định mức 

theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiết kiệm hiệu quả trong việc quản lý và 

sử dụng ngân sách nhà nước. Đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi 

công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 với số tiền 

3.271.895.000 đồng. 

         3. Công tác Thanh tra, Kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí 

- Thực hiện Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

huyện Krông Nô, về việc phê duyệt kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của 

Thanh tra huyện. Theo đó, trong kỳ giao Thanh tra huyện tổ chức triển khai thực 

hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, cụ thể: 

+ 01 Đoàn thanh tra về tài chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 

UBND xã Nam Đà. Kết quả thanh tra: Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định 

số 2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2021, về việc thu hồi các khoản tiền chi sai nguyên 

tắc, thanh toán sai khối lượng tại các công trình số tiền 55.103.388 đồng, đã thu hồi 

số tiền 55.103.388 đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%; giảm giá trị quyết toán số tiền 

226.461.000 đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm số tiền 13.850.000 đồng; nộp trả 

1.500.000 đồng.  

+ 01 Đoàn thanh tra tài chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Krông Nô. Hiện nay, đang 

triển khai thực hiện theo thời gian quy định. 

- Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí 

+ Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: 01 vụ việc; 

+ Số vụ việc đã được xử lý: 01 vụ việc ;  

+ Số người vi phạm và hình thức xử lý: Kiểm điểm đối với 03 cán bộ, công 

chức vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ (theo Báo cáo số 165/BC-

UBND ngày 22/9/2021 của UBND xã Nam Đà, về kết quả khắc phục những thiếu 

sót, khuyết điểm trong việc THTK, CLP. 

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

1. Kết quả THTK – CLP cụ thể trong các lĩnh vực 

1.1. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Tiếp tục triển khai đồng bộ đến tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với đơn vị hành chính và Nghị định 



4 

 

   

số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp là vấn 

đề chủ đạo, đã phát huy tốt trong các năm trước đây. Qua triển khai, các cơ quan, 

đơn vị đều chủ động trong việc sử dụng và điều hành dự toán kinh phí theo định 

mức được UBND huyện giao, quá trình thực hiện được kịp thời, phù hợp và mang 

lại kết quả tốt, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra theo Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 mà UBND tỉnh đã ban hành. 

         Căn cứ dự toán giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, UBND các xã, 

thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình cho phù hợp với nguồn kinh phí được 

giao và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Nhà nước gửi cơ quan Tài 

chính huyện để thẩm tra và Kho bạc Nhà nước để theo dõi, kiểm soát việc chi tiêu 

của các cơ quan, đơn vị. Hầu hết các đơn vị điều hành kinh phí được giao trong 

năm đã chủ động, cân nhắc được các khoản chi thường xuyên như: chi hội nghị, 

vật tư văn phòng, chi xăng xe công tác, chế độ công tác phí, sử dụng điện thoại cơ 

quan, định mức trang bị và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị… đảm bảo 

theo đúng các văn bản quy định của Trung ương và địa phương ban hành, triển 

khai có hiệu quả và kiết kiệm, góp phần ổn định quốc phòng –an ninh, phát triển 

kinh tế địa phương, dành nguồn kinh phí để giải quyết các chính sách, chế độ, các 

vấn đề an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

1.2. 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 

Các đơn vị dự toán ngân sách, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm 

chỉnh việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí NSNN giao theo 

đúng quy định của nhà nước. Các nguồn vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc 

gia, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, an ninh quốc phòng được phân 

bổ theo đúng quy định. Các đơn vị căn cứ vào nguồn vốn được giao quản lý và sử 

dụng theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo đúng chế độ, định mức theo quy 

định. Sau khi nhận dự toán các đơn vị thực hiện công khai tài chính theo đúng quy 

định của nhà nước. Trong 09 tháng đầu năm 2021 công tác thẩm định báo cáo kinh 

tế kỹ thuật đã loại trừ kinh phí bất hợp lý của 53 công trình tiết kiệm cho ngân sách 

nhà nước 1.331 triệu đồng; ước thực hiện cả năm 2021: 70 công trình, giá trị tiết 

kiệm cho ngân sách 1.800 triệu đồng; công tác thẩm định quyết toán đối với các dự 

án đã loại trừ chi phí bất hợp lý của 36 công trình kết quả tiết kiệm cho ngân sách 

nhà nước, số tiền 123,561 triệu đồng; ước thực hiện cả năm 2021: 86 công trình, 

tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 198,561 triệu đồng. 

Việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021, UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn  thực hiện thẩm định và phân bổ dự toán ngân 

sách Nhà nước cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quản lý và sử dụng kinh phí 

theo định mức tỉnh giao. Việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên đã tiết kiệm 10% 

để chi cải cách tiền lương theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, số tiền tiết kiệm 

được từ dự toán chi thường xuyên trong năm 2021 là: 5.921,604 triệu đồng. Thực 

hiện việc cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 

2021, theo đó cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác còn lại tính đến 
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15/6/2021 là 1.358.586.000 đồng; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 

của năm 2021 là 2.771.405.000 đồng. 

Việc chi tiêu của các cơ quan, đơn vị đều được kiểm soát chi qua hệ thống 

KBNN theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng, công tác quyết được tổ chức chặt 

chẽ. Nhìn chung, việc chi tiêu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cơ bản đúng 

định mức, chế độ đảm bảo việc tiết kiệm trong chi hội nghị, chi vật tư văn phòng, 

chi tiền nhiên liệu, tiếp khách, sử dụng điện, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc và 

mua sắm tài sản.  

Trong năm đã tiến hành thẩm tra quyết toán năm 2020 cho các cơ quan, đơn 

vị quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, qua công tác 

thẩm tra quyết toán đã phát hiện các khoản chi sai nguyên tắc, vượt định mức, chi 

sai nguồn trong chi thường xuyên, đề nghị nộp lại ngân sách đối với 24 đơn vị, với 

tổng số tiền là: 137,584 triệu đồng. 

1.3. Thực hành tiết kiệm, CLP 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 

Việc mua sắm các trang thiết bị làm việc được thực hiện đúng theo quy định 

đối với các danh mục tài sản mua sắm tập trung tại Quyết định số 1817/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông. Đối với các tài sản không thuộc danh 

mục mua sắm tập trung thực hiện theo đúng các Văn bản quy định hiện hành, 

không vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành 

và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Định mức sử dụng phương 

tiện đi lại là xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện đúng theo quy định tại Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, việc sử dụng các trang 

thiết bị làm việc và xe ô tô phục vụ công tác chung được đưa vào quy chế quản lý 

tài sản của các cơ quan, đơn vị. Việc quản lý, sử dụng đảm bảo tiết kiệm, đúng 

mục đích tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước.  

1.4. Thực hành tiết kiệm, CLP trong đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng 

trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng 

Trong đầu tư XDCB triển khai lập hồ sơ dự toán đầu tư theo đúng trình tự và 

quy định hiện hành. Đảm bảo bố trí các danh mục công trình theo đúng yêu cầu về 

tính chất nguồn vốn đầu tư, không dàn trải. Ưu tiên bố trí vốn cho thanh toán nợ, 

công trình chuyển tiếp và các công trình mở mới trọng điểm. UBND huyện thường 

xuyên đôn đốc các đơn vị được uỷ quyền làm chủ đầu tư sau khi hồ sơ phê duyệt 

tiến hành thi công khẩn trương để đảm bảo tiến độ thi công. Đảm bảo khối lượng 

giải ngân, tránh ứ đọng nguồn vốn. Đồng thời giám sát thi công để đảm bảo chất 

lượng công trình. 

Thực hiện thẩm định phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB 

thuộc các nguồn vốn, qua thẩm tra đã loại bỏ các khoản lập dự toán của các đơn vị 

tư vấn và đề nghị quyết toán do bên A - B lập vượt định mức, số kinh phí tiết kiệm 

được cụ thể: 
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   + Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán là:    1.800 triệu đồng 

   + Thẩm tra phê duyệt quyết toán là:                          198,5 triệu đồng 

Việc sử dụng trụ sở làm việc, hầu hết các cơ quan trực thuộc UBND huyện 

đều làm việc trong các khu nhà liên cơ quan nên tiết kiệm được trong việc đầu tư 

xây dựng riêng lẻ cho từng cơ quan, mặt khác tiết kiệm được trong vấn đề sử dụng 

điện, nước sinh hoạt …cho ngân sách. 

Công tác quản lý xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm 2021 

đã tiếp nhận 52 hồ sơ đề nghị cấp GPXD, đã thực hiện cấp 50 GPXD trong đô thị; 

Các trường hợp xây dựng trái phép được kịp thời phát hiện và xử lý đúng quy 

định; Triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và đã 

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng và 

xử phạt hành lang ATGT
2
. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả quy hoạch 

chi tiết trung tâm Thị trấn Đăk Mâm đã được phê duyệt, công bố; tiến hành rà soát, 

báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Đắk Mâm; triển khai 

lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm đến 2025 tầm 

nhìn 2035. 

         1.5. Thực hành tiết kiệm, CLP trong quản lý, khai thác và sử dụng tài 

nguyên, thiên nhiên 

           1.5.1 Công tác quản lý, sử dụng đất 

Công tác quản lý và sử dụng đất đai theo Luật đất đai và các văn bản quy 

phạm pháp luật của nhà nước trên địa bàn huyện đã từng bước được hoàn thiện, 

ngày càng đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn. Công 

tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.  

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai,  

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, tập trung tuyên truyền đến tất cả các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân về Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 

quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; Thực hiện thống nhất 

các quy hoạch, kế hoạch đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện 

thuận lợi trong tiếp cận đất đai, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện, đồng thời 

tăng cường quản lý việc thực hiện các dự án có sử dụng đất. 9 tháng đầu năm Phòng 

Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra tình 

hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, qua đó đã xử lý xong các trường hợp có 

vi phạm về đất đai như sau: 

                                           
2 Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 01 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (xây nhà trái phép) với số tiền 15.000.000 đồng; 03 trường 

hợp xây dựng vi phạm hành lang ATGT đường bộ với số tiền 40.000.000 đồng. Bên cạnh đó, UBND thị trấn Đắk Mâm đã xử phạt vi phạm hành 

chính 01 trường hợp xây dựng vi phạm hành lang ATGT đường bộ với số tiền 2.500.000 đồng. 
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- Lập hồ sơ và tổ chức xử lý cưỡng chế thu hồi đất đối với hành vi chiếm đất 

rừng sản xuất của hộ ông Nguyễn Văn Bình, địa chỉ: thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. (Cụ thể: Chiếm đất rừng sản xuất là rừng trồng 

do UBND xã Đắk Sôr quản lý, bảo vệ với diện tích 351m
2 
= 0,0351 ha). 

- Lập hồ sơ và tổ chức xử lý cưỡng chế thu hồi đất đối với hành vi chiếm đất 

rừng sản xuất của hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, địa chỉ thôn: Đức Lập, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. (Cụ thể: Chiếm đất rừng sản xuất là rừng trồng 

do UBND xã Đắk Sôr quản lý, bảo vệ với diện tích 1.577m
2 
= 0,1577 ha). 

1.5.2. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản 

Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản được các cấp chính quyền 

định phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban 

hành văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát và tổ 

chức thực hiện quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
3
 được đảm bảo 

hiệu quả. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp cùng Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa các khu vực sạt lở bờ sông 

Krông Nô phục vụ công tác khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản; Kiểm tra hoạt động khơi thông, nắn dòng suối Đắk Prí của Doanh 

nghiệp tư nhân Xây dựng và dịch vụ Phát Hải Nam; Kiểm tra xác minh và tham 

mưu UBND huyện trả lời nội đung đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Cao Sơn, xã 

Buôn Choah phản ánh việc một số tàu khai thác cát, hút cát vào phần đất của hộ 

dân gây sạt lở, ảnh hưởng đến việc canh tác của một số người dân.  

 Thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xử lý 

đối với các trường hợp khai thác trái phép ngay sau khi phát hiện, không để tình 

trạng khai thác trái phép diễn ra trong thời gian dài mà không xử lý gây bức xúc 

trong nhân dân. Trong năm 2021 vẫn còn xảy ra việc khai thác khoáng sản không 

phép tại xã Đắk Drô. UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đá đối với ông Lê Sỹ Tường, trú tại Tổ dân 

phố 3, thị trấn Đắk Mâm với mức xử phạt bằng hình thức phạt tiền là: 39.825.437 

đồng (bao gồm cả hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khối lượng khoáng 

sản đá đã khai thác được quy đổi bằng tiền), đồng thời buộc thực hiện các giải 

pháp cải tạo, vận chuyển các vận dụng ra khỏi khu vực, tiêu hủy máy móc không 

còn giá trị sử dụng, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai 

thác về trạng thái an toàn. Triển khai thực hiện Tổ công tác chống thất thu ngân 

sách trong việc khai thác cát trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1393/QĐ-

UBND ngày 30/6/2021 về việc thành lập Tổ công tác chống thất thu ngân sách 

trong việc khai thác cát trên sông Krông Nô, qua đó phát hiện 03 trường hợp mua 

                                           
3
 Công văn số 305/UBND-TNMT ngày 25/2/2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động khoảng 

sản trên địa bàn huyện theo nội dung Công văn số 625/UBND-KTN ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 

423/UBND-TNMT ngày 15/3/2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát; Quyết 

định số 1393/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 về việc thành lập Tổ công tác chống thất thu ngân sách trong việc khai 

thác cát trên sông Krông Nô; Kế hoạch số 154/KH-TCT ngày 09/8/2021 về Kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân 

sách trong việc khai thác cát trên sông Krông Nô. 
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bán, vận chuyển tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Giao 

UBND xã Quảng Phú ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực khoáng sản với mức phạt 8.000.000đ (bao gồm cả hình thức xử phạt bổ sung 

là tịch thu tang vật khoáng sản cát) 

   1.6. Thực hành tiết kiệm, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng 

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

          - Về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức 

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức và nhân sự các phòng, ban, đơn vị cho phù hợp 

với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Tổ chức bộ máy 

của cơ quan hành chính cấp huyện đã được sắp xếp, thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh 

gọn, hợp lý, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đến nay, số lượng biên chế đảm bảo 

theo yêu cầu, ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ
4
. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công 

chức. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức và nhân sự các phòng, ban, đơn vị cho phù hợp 

với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ mới, đảm bảo công việc hợp lý giữa các cán bộ, 

công chức, tránh tình trạng người r i việc, người không có đủ thời gian xử lý công 

việc, gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của 

từng phòng, từng bộ phận chuyên môn. 

Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; từng Phòng chuyên môn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị mình để 

triển khai các nhiệm vụ đảm bảo đạt hiệu quả cao. Không ngừng rà soát để sửa đổi, 

bổ sung quy chế hoạt động của các phòng ban chuyên môn, tạo điều kiện cho cán 

bộ, công chức học tập nâng cao trình độ. Đồng thời, căn cứ vào kết quả thực hiện 

đó để đánh giá cán bộ, công chức định kỳ và thường xuyên. 

 Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối 

làm việc của CB, CC, VC trên địa bàn huyện UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 

đơn vị tăng cương công tác quản lý CBCC, VC nhằm chấn chỉnh lề lối, giờ giấc 

làm việc tránh tình trạng sử dụng lãng phí thời gian làm việc qua đó nâng cao tính 

kỷ luật, kỷ cương trong công việc của CBCC, VC. Bước đầu có chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của CB, CC, VC trong việc tiếp xúc, 

giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, công 

dân, hạn chế đến mức thấp nhất hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của CB, CC, VC. 

 Việc thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ được thực 

hiện đảm bảo theo lộ trình Đề án được phê duyệt. 

                                           
4
 - Biên chế hành chính cấp huyện hiện có 75/85 biên chế được giao. 

  - Biên chế sự nghiệp hiện có 1328/1328 biên chế được giao. 

  - Biên chế cấp xã hiện có 245/252 biên chế được giao. 
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 Việc tuyển dụng, bố trí đội ngũ CBCC, VC gắn với vị trí việc làm và nhu 

cầu công việc thực tế của từng cơ quan, đơn vị, qua đó giúp các đơn vị sử dụng có 

hiệu quả nguồn nhân lực. 

- Việc chấp hành thời gian lao động trong khu vực nhà nước 

 Tiếp tục quán triệt, thực hiện Công văn số 864/UBND-NV ngày 23/9/2013 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh 

Đắk Nông để chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để nhằm chấn 

chỉnh lề lối làm việc, tránh tình trạng lãng phí thời gian lao động nơi công sở. Đa 

số cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị đều phát huy và đáp 

ứng được thời gian yêu cầu công việc hiện tại. Các cơ quan, đơn vị đều có ban 

hành nội qui, quy định thời gian làm việc cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên 

chức; Toàn thể cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện đều thực hiện 

nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định của bộ Luật lao động làm việc 5 

ngày trên tuần từ thứ 2 đến thứ 6, m i ngày làm việc 8 giờ (Trừ các ngày lễ, ngày 

nghỉ theo quy định của nhà nước). Các đơn vị trong huyện đều sử dụng lao động 

và chi trả lương theo đúng định mức biên chế, đảm bảo hiệu quả công việc. Thực 

hiện rà soát đối chiếu số lượng cán bộ, công chức lao động tại các đơn vị với nội 

dung công việc đang đảm nhiệm để bố trí sắp xếp lại cho phụ hợp với nhiệm vụ 

chuyên môn đảm bảo tiết kiệm kinh phí và thời gian lao động. 

1.7. Thực hành tiết kiệm, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng của nhân dân 

1.7.1. Công tác chỉ đạo 

Chỉ đạo cho phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục hướng dẫn cho cơ sở thực 

hiện tuyên truyền theo Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của 

Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch quy định về việc  Thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội  cùng với việc đẩy mạnh thực hiện  Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  và phong trào  Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư  ; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 

29/01/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.  

1.7.2. Công tác tuyên truyền, vận động 

 Hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tuyên 

truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, thông qua các cuộc họp tại 

thôn, buôn, tổ dân phố... tiếp tục chỉ đạo chính quyền cơ sở các xã, thị trấn xây 

dựng các quy ước về nếp sống văn hoá mới cho tại các thôn, buôn, tổ dân phố 

nhằm bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, lạc hậu để nhằm giảm chi phí trong phong 

tục về ma chay, cưới xin, lễ hội của đồng bào địa phương. Số liệu thống kê công 

tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2021 có 16.937/18.611 hộ gia đình được công 

nhận hộ gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 91%; có 83/93 thôn, buôn, bon đạt danh hiệu 

thôn, buôn, bon văn hóa, đạt tỉ lệ 89%; có 7/12 xã thị trấn công nhận xã đạt chuẩn 
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văn hoá, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị , đạt tỉ lệ 58%; có 100/102 đvị văn hoá, 

tỉ lệ 98%. 

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

- Số vụ việc hành vi lãng phí đã phát hiện: Không 

- Số vụ việc đã được xử lý: Không  

- Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không  

(Chi tiết có Phụ biểu đính kèm) 

3. Phân tích, đánh giá 

3.1. Đánh giá kết quả đạt được 

Tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian 

qua tại các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn có những chuyển 

biến tích cực. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành trung 

ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, huyện để xây dựng và ban hành 

kế hoạch thực hiện; đã thực hiện lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong các cuộc họp, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của 

các cán bộ công chức và nhân dân trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả 

tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các quy định về 

công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu 

quyết toán hàng năm, kế hoạch xây dựng cơ bản, công khai quy trình thu và sử 

dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa 

phương…để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

 Công tác triển khai quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng 

và Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức và trong 

nhân dân thường xuyên. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị và 

thực hiện chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

 Trong hoạt động thường xuyên của các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị 

trấn đã bám sát các văn bản chế độ hiện hành của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc 

chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

tham nhũng. Tổ chức thực hiện đúng Luật ngân sách trong việc quản lý NSNN, 

mua sắm sửa chữa tài sản, hoạt động thường xuyên chuyên môn của đơn vị. Các 

đơn vị được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế theo Nghị 

định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi một 

số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP 

sửa đổi một số điều Nghị định 130 đối với các đơn vị quản lý hành chính và Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP đối với các đơn các đơn vị sự nghiệp công lập, một số đơn 

vị đã thực hiện tốt công tác này tiết kiệm được kinh phí để chi tra thu nhập tăng 

thêm cho cán bộ công chức, tuy khoản thu nhập chưa cao nhưng cũng góp phần 
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động viên khích lệ cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 

môn. 

 Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương từ trước đến nay đã 

đem lại những kết quả rất khả quan trên tất cả các lĩnh vực trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán 

việc sử dụng ngân sách… đã thu hồi lại những khoản kinh phí rất lớn do chi sai 

chế độ, định mức của nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng và giải quyết được một số 

vấn đề về an sinh xã hội, thúc đẩy việc phát triển kinh tế của địa phương, xử lý 

được các tình trạng kinh doanh trái pháp luật, tiết kiệm được tài nguyên, thiên 

nhiên của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. 

           3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

          Việc tổ chức triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số 

đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn mang tính hình thức, chưa làm tốt công tác lãnh  

đạo, tuyên truyền các quy định về THTK, CLP; chưa thực sự quyết liệt trong chỉ 

đạo triển khai thực hiện công tác THTK, CLP, chưa cụ thể hóa các văn bản, chỉ thị 

có liên quan đến tiết kiệm, chống lãng phí trong các chương trình kế hoạch nên sự 

nhận thức của m i cán bộ, công chức chưa thực sự sâu sắc về thực hành tiết kiệm  

chống lãng phí. Công tác báo cáo định kỳ một số đơn vị còn chậm so với thời gian  

quy định, nội dung báo cáo chưa được cụ thể, rõ ràng nên làm ảnh hưởng tới việc  

tổng hợp báo cáo chung. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa làm tốt  

công tác lãnh đạo, tuyên truyền các quy định về THTK, CLP; chưa thực sự quyết 

liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác THTK, CLP. 

       Trong việc triển khai tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp (chủ yếu là sự 

nghiệp giáo dục) các đơn vị đã áp dụng được hình thức khoán chi theo Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, song nguồn kinh phí theo định mức hiện tại 

quy định còn thấp nên việc tiết kiệm chi để tăng thu nhập là rất khó khăn. 

 Đối với công tác quản lý ngân sách do kế toán một số các cơ quan, đơn vị 

trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo quản lý còn chưa tốt, nắm bắt chưa kịp thời 

các văn bản, chế độ chi tiêu hiện hành của nhà nước nên còn chi sai chế độ, bị xuất 

toán, thu hồi.  

Một số nguồn vốn của Tỉnh bổ sung về cho huyện còn chậm nên khi thực 

hiện bị hạn chế về mặt thời gian trong năm kế hoạch, do đó ảnh hưởng rất nhiều 

trong quá trình giải ngân nguồn vốn đầu tư. 

3.3. Bài học kinh nghiệm 

Qua các năm thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa 

phương đã rút ra được một số kinh nghiệm cụ thể đó là: 

Công tác Thanh tra, kiểm tra phải thực hiện tốt, thường xuyên, xử lý nghiêm 

đối với các trường hợp vi phạm. 
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Tăng cường công tác quản lý trong đầu tư, xây dựng trên tất cả các nguồn 

vốn tại địa phương, vốn chương trình mục tiêu để nhằm nâng cao chất lượng công 

trình, dự án. Bố trí nguồn vốn hợp lý, đôn đốc việc giải ngân kịp thời, đúng tiến độ. 

 Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, 

công chức, viên chức, đến các cơ sở và nhân dân trên địa bàn phải thường xuyên, 

kịp thời. Việc phổ biến các văn bản giáo dục pháp luật phải đảm bảo về số lượng, 

chất lượng và phù hợp với việc nhận thức, tiếp thu của của các đối tượng tại địa 

phương.  

Việc quản lý phải thực hiện tốt, đồng đều trên các lĩnh vực như: Tài chính, 

ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các giải pháp về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp 

theo 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và toàn diện việc triển khai thực hiện Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm,chống  

lãng  phí; Thông  tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn một số điều của 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 82/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc 

ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Chỉ thị số 

17 của UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc nơi công sở. 

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước trong tất cả 

các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát 

chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện công khai, dự 

toán, quyết toán ngân sách nhà nước, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách 

Nhà nước và tài sản công. 

Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị dự toán theo Nghị định 

130/ND-CP,  Nghị  định  117/NĐ-CP;  Nghị  định  43/NĐ-CP,  NĐ  16/NĐ-CP  để 

các đơn vị chủ động hơn trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tiếp tục thực hiện tổ chức 

tuyên truyền Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể  cán bộ công 

chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng  

hợp  của cơ quan, đơn vị của  mọi  cán  bộ  Đảng viên  trong  công tác thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng.  

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có 

năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao, thực sự công tâm, tâm huyết, trách 

nhiệm với nghề nghiệp, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng 

biên chế. 
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Trong cải cách hành chính, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng 

đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả thực hiện 

quy chế  một cửa, một cửa liên thông  ở tất cả các cơ quan hành chính.  

Tiến hành kiểm tra, giám sát tại UBND các xã, thị trấn, có biện pháp xử lý 

nghiêm những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, người thi hành công 

vụ. 

Tăng cường tính công khai minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí.  Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những vụ việc vi phạm quy định về thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư và sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

2. Các giải pháp 

Tăng cường công tác Thanh tra, Kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn các 

hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực  thuộc phạm vi được điều chỉnh của Luật 

THTK, CLP tại địa phương.   

Đối với công tác sử dụng nguồn vốn đầu tư tăng cường hơn nữa về công tác 

giám sát trong quá trình thi công. Xử lý cương quyết các đơn vị thi công chậm tiến 

độ gây ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn. 

Bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị từng bước hoàn thiện việc trang bị 

máy móc, phần mềm trong quản lý ngân sách, tài sản công để quản lý tốt nguồn 

kinh phí được giao trong năm, góp phần triển khai tốt công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí của địa phương. 

Tập trung các hoạt động chống thất thu ngân sách; Tiếp tục rà soát các công 

trình xây dựng cơ bản hiện có trên địa bàn để yêu cầu nhà thầu kê khai nộp thuế 

kịp thời vào Ngân sách; tăng cường các biện pháp quản lý khai thác nguồn thu thuế 

xây dựng nhà ở tư nhân, thu thuế tài nguyên ( khai thác cát). Thực hiện điều hành 

chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm 

vụ chi, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi quản lý hành 

chính; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, tiếp khách; hạn chế các khoản chi phát 

sinh ngoài dự toán. Thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một 

số khoản chi chưa thực sự cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của 

tỉnh. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2021; nguồn 

kết dư ngân sách năm 2020; nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 (nếu có) theo 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có ý thức và đem lại kết quả 

trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phê bình, kiểm điểm, áp dụng 

các hình thức chế tài đối với những cá nhân, tập thể vi phạm quy chế sử dụng tài 

sản công, gây lãng phí. Xây dựng, bổ sung chính sách phù hợp trong việc phân bổ 

nguồn thu nhập cuối năm từ nguồn kinh phí tiết kiệm trong năm dựa trên tiêu chí 

đóng góp, làm lợi, làm tăng nguồn thu nhập do việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của các cá nhân, tập thể.  
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        Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện Krông Nô./. 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                     

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

 - Lưu: VT 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 
 

 

 

 
   

 

                 


