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BÁO CÁO
Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Kính gửi:
- UBND tỉnh Sơn La.
- Sở Tài chính tỉnh Sơn La.
Căn cứ 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 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí (sau đây viết tắt THTK, CLP); Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày
29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình THTK, CLP
tỉnh Sơn La.
Thực hiện Công văn số 3944/STC-TTr ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính
tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2021. UBND huyện Yên Châu báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống
lãng năm 2021, như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THTK, CLP

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của
Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP
- Xác định công tác THTK, CLP là một trong những giải pháp quan
trọng nhằm góp phần thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm 2021 các cấp, ngành, các cơ quan,
đơn vị thực hiện truyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
THTK, CLP như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định và các
văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh 1.
- Việc tổ chức tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như:
Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt
thường kỳ của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền thông qua
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012
của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Thông
tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài
chính; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2021; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Quyết định số 563/QĐUBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chương trình THTK, CLP tỉnh Sơn La
giai đoạn 2017 - 2020;
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truyền thông văn hóa trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên cổng
thông tin điện tử của huyện, thông qua hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật, vv…Qua đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác THTK, CLP; các giải pháp
về phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí đã được triển khai có hiệu quả.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương
trình THTK, CLP và việc THTK, CLP
- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,
các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tổ chức quán triệt các văn bản Chỉ thị
của Trung ương, của tỉnh, Luật THTK, CLP đến từng cán bộ, công chức,
viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý; đồng thời
xây dựng chương trình hành động THTK, CLP của ngành, đơn vị, chỉ đạo
các Ban quản lý dự án, các cơ quan được giao chủ đầu tư, đại diện chủ đầu
tư trong đầu tư xây dựng, chấp hành thực hiện tốt công tác kiểm toán độc
lập, góp phần THTK, CLP trong đầu tư xây dựng, hướng dẫn các chủ tài
khoản đơn vị dự toán xây dựng và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù
hợp với các chế độ, chính sách hiện hành.
- Thực hiện ngân sách năm 2021, Ủy ban nhân huyện đã ban hành kịp
thời các văn bản chỉ đạo THTK, CLP trong năm 2021 2.
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP qua công tác thanh tra,
kiểm tra
3.1. THTK, CLP qua công tác thanh tra
- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND
ngày 10/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong năm
2021, UBND huyện chỉ đạo thực hiện 05 cuộc thanh tra, trong đó có nội dung
thanh tra việc THTK, CLP, cụ thể:
+ Thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch lợn tả
Châu Phi năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Châu.
+ Thanh tra công tác quản lý, sử dụng trồng rừng Ban quản lý dự án bảo
vệ và phát triển rừng Yên Châu giai đoạn 2015-2018.
+ Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp và các
khoản đóng góp của nhân dân tại Trường TH - THCS Tà Làng.

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện về đẩy mạnh THTK, CLP và phòng, chống
tham nhũng năm 2021; Quyết định số 183/QĐ – UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc
ban hành Chương trình THTK, CLP tỉnh Sơn La năm 2021; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
của UBND huyện về việc ban hành chương trình THTK, CLP huyện Yên Châu năm 20 21; Quyết định số
1298/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân
sách địa phương năm 2021; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện về việc
giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, trong đó: Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% trong dự
toán năm 2021 (không bao gồm quỹ lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền
lương năm 2021 theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, HĐND huyện.
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+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người
đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng tại UBND xã Chiềng On.
+ Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp và các
khoản đóng góp của nhân dân tại Trường TH Tú Nang.
3.2. THTK, CLP qua công tác kiểm tra
Trong năm 2021, UBND huyện chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch của
Phòng Tài chính – Kế hoạch về công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng
tài chính, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tập trung dân
chủ tại các đơn vị dự toán.
UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách
hành chính3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn Phòng Tài chính - Kế hoạch phối
với với Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế chi tiêu
nội bộ trong quản lý ngân sách và một số lĩnh vực khác tại Phòng Giáo dục và
đào tạo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong từng lĩnh vực
1.1. Thực hành tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán,
quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước
- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày
08/12/2020 về đẩy mạnh THTK, CLP và phòng, chống tham nhũng năm
2021, đảm bảo huy động tối đa nguồn lực tài chính, tài sản và thu hút đầu tư
phát triển, quản lý triệt để tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội.
- Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán; quản lý, sử
dụng kinh phí ngân sách Nhà nước được điều hành đảm bảo đúng quy định.
Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước được điều hành quyết liệt, linh hoạt;
quản lý chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Thực
hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, như: Điện, nước, văn phòng
phẩm...; tập trung cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo tại chỗ, giải quyết
tại cơ sở.
- Triển khai thực hiện: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
của Chính phủ, Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐCP của Chính phủ; Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ
tướng Chính phủ; văn bản số 8988/BTC-HCSN ngày 27/7/2018 của Bộ tài
chính; Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết
Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của
UBND huyện Yên Châu về thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ; công
tác dân vận, dân chủ; công tác thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2021.
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định số 1109/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh về việc phân cấp
cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố Quyết định giao thực hiện Nghị định
130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay:
Ủy ban nhân dân huyện đã giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế cho 15 xã, thị trấn và 19 cơ quan, đơn vị dự toán (13 cơ quan
thuộc UBND huyện, 01 cơ quan thuộc khối Đảng và 05 cơ quan đoàn thể)
thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị
định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, đạt 100% (cấp
huyện: 19/19 cơ quan, đơn vị; cấp xã: 15/15); 49/49 đơn vị sự nghiệp công
lập cấp huyện (gồm: 46 trường học, 01 đơn vị Truyền thông Văn hóa, 01
đơn vị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 01 đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị huyện) thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
của Chính phủ, đạt 100%.
- Các đơn vị dự toán đã rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu
nội bộ của đơn vị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy định của
Luật ngân sách năm 2015; Luật THTK, CLP; Luật quản lý, sử dụng tài sản
công và các văn bản pháp luật có liên quan. Sử dụng có hiệu quả hòm thư
điện tử, hệ thống thư nội bộ trong hoạt động của cơ quan, giảm thiểu dùng
văn bản giấy tờ hành chính trong truyền đạt thông tin, giải quyết công việc
trong nội bộ cơ quan bằng cách gửi văn bản qua hệ thống quản lý văn bản
điều hành (VNPT Office), qua gmail; nối mạng Internet đến 100% máy tính,
để công chức, viên chức, người lao động báo cáo, trao đổi thông tin và
nghiên cứu các văn bản pháp luật phục vụ chuyên môn; sử dụng cập nhật
thường xuyên các văn bản, sách báo trên hệ thống thư điện tử và mạng
Internet. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính áp dụng ký số văn bản, giảm
thiểu in ấn văn bản giấy.
- Tổng số kinh phí ước thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021:
9.098.975.900 đồng. Trong đó:
+ Thực hiện tiết kiệm được trong tổ chức đấu thầu các công trình đầu
tư XDCB ước thực hiện: 161.008.000 đồng (Giá trúng thầu so với giá dự
toán).
+ Tiết kiệm 10% chi TX để CCTL năm 2021: 5.930.000.000 đồng
+ Tiết kiệm trong thẩm định dự toán kinh phí:
Thực hiện: 1.026.386.900 đồng (trong đó: Tiết kiệm trong các Hội thi
24.665.200 đồng, Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng 485.650.500 đồng, Tuyên
truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền văn hóa, mừng đảng mừng xuân
106.171.200 đồng, Tổ chức hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức
tháng thanh niên 1.950.000 đồng, các nội dung khác 407.950.000 đồng);
+ Tiết kiệm trong sử dụng điện năng ước thực hiện: 1.397.240.000
đồng (Tính điện năng tiêu dùng, sản xuất của toàn xã hội trên địa bàn
huyện).
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+ Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên NS theo chỉ đạo của tỉnh:
926.022.000 đồng.
+ Tiết kiệm 50% kinh phí chi hội nghị, công tác phí theo NQ 58:
111.000.000 đồng.
+ Tiết kiệm, chống lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra thu hồi
nộp ngân sách Nhà nước: 473.341.000 đồng (Đã thu nộp vào thu khác ngân
sách huyện).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
1.2. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết
bị làm việc
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực
hiện tốt việc mua sắm tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức; tổ chức
mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo theo đúng dự toán đã giao cho đơn vị và
các thủ tục về quy trình mua sắm quy định theo đúng theo tinh thần chỉ đạo
của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành 4.
1.3. THTK, 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 công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước lĩnh vực
đầu tư xây dựng cơ bản đã được nâng cao có hiệu quả. Tiến hành rà soát, phân
bổ vốn đảm bảo đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng cấp thiết; tập trung bố trí vốn thanh toán cho các công trình hoàn thành đã
bàn giao đưa vào sử dụng còn nợ vốn; các công trình chuyển tiếp và các công
trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021; rà soát các dự án khởi công mới, thực
sự cấp bách, lồng ghép các nguồn vốn để triển khai đầu tư theo hướng tập trung,
sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công trình trọng điểm, cấp thiết phục vụ đời sống
nhân dân, đảm bảo đủ hồ sơ, bố trí kế hoạch vốn đủ điều kiện khởi công theo
quy định; triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch đầu tư trung hạn đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải
pháp thi công, thẩm định dự án, phấn đấu tiết kiệm từ 10% tổng mức đầu tư trở
lên. Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây
dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND,
UBND tỉnh và chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện; Thực hiện phân bổ và quản
lý, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo 100%
dự án công trình khi thực hiện phân bổ vốn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định
mức, sử dụng máy móc, thiết bị; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày
29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của
các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Công lập, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị xã hội - nghề
nghiệp; Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La quy định phân cấp
quản lý tài sản công; Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành
quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa
bàn tỉnh Sơn La.
4
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mức phân bổ vốn đầu tư công do cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung
nguồn vốn cho các dự án trọng điểm có sức lan toả và có ý nghĩa lớn trong phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện công khai dự án tại xã, thị trấn
để đẩy mạnh sự giám sát của cộng đồng dân cư và các đoàn thể với các dự án
triển khai trên địa bàn.
- Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
- Chỉ đạo chấn chỉnh công tác bàn giao công trình và hồ sơ quyết toán
dự án hoàn thành trên địa bàn huyện, thực hiện xây dựng phương án tổng thể
sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ - CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ; báo cáo tình hình theo dõi quản lý tài sản công là
nhà, đất nhằm quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí; thực
hiện tổ chức rà soát lại quỹ đất hiện có mà các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đang
quản lý, được giao, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không được để hoang
hoá, bị lấn chiếm; chủ động báo cáo, trả lại cho nhà nước diện tích đất không sử
dụng hết, sử dụng không có hiệu quả.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu các công trình dự án bảo đảm
theo đúng quy định của Luật đấu thầu, đấu thầu qua mạng, Ước thực hiện 9
tháng đầu năm 2021 tiết kiệm được qua đấu thầu: 161.008.000 đồng.
1.4. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
UBND huyện giao nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn tiếp tục xây
dựng các biện pháp khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, sử dụng không đúng
mục đích và có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả đối với các diện tích đất chưa
sử dụng, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất. Rà soát chặt chẽ
các quy trình, thủ tục về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao
đất, cho thuế đất… nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất tuân thủ theo
đúng quy định của pháp luật về đất đai.
1.5. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và
thời gian lao động trong khu vực nhà nước
- Thực hiện tốt chế độ hội nghị, họp thông qua hình thức trực tuyến của
tỉnh với huyện, huyện với xã nhằm tiết kiệm kinh phí chế độ công tác phí,
xăng dầu, văn phòng phẩm...;
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quản lý chặt chẽ thời giờ lao
động và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng
thời gian lao động hợp lý, khoa học; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội
thảo…phải có nội dung, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng đúng thành
phần, đối tượng tham dự, nhằm tiết kiệm thời gian...; tổ chức thực hiện hiệu
quả Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của các cơ quan, đơn vị phục vụ
trong lĩnh vực giáo dục, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch,
Thuế, Tư pháp, BHXH, Điện Lực, Công An,...tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
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quả, giải quyết đúng hạn các hồ sơ, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng
người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính với các dịch vụ do các cơ
quan, đơn vị công: Kết quả: Trả hồ sơ đúng hạn được 49.964 hồ sơ (trong đó
cấp huyện: 5.073 hồ sơ, cấp xã: 44.891 hồ sơ).
- Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát thực
hiện quy chế, nội quy, kỷ luật lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm kỷ luật lao động, đảm bảo kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ.
Trong 10 tháng năm 2021 đã thực hiện kiểm tra CCHC, dân vận dân chủ, thi
đua khen thưởng, văn thư lưu trữ được 27 đơn vị.
1.6. THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng
của nhân dân
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Truyền thông văn hóa phối
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu
rộng trong tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức THTK,
CLP trong sản xuất và tiêu dùng, dành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương
người tốt việc tốt, lên án những hành vi vi phạm quy chế nhà nước về việc
cưới, việc tang và lễ hội gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới với việc thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong sinh hoạt của nhân dân. Tập trung vào các nội dung xây
dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí.
1.7. THTK, CLP trong lĩnh vực sử dụng điện năng
UBND huyện đã ban hành Công văn số 527/UBND-KTHT ngày
01/4/2021 về việc xây dựng kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện hàng năm, các
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế quản
lý, sử dụng điện thắp sáng để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện ổn định, nề
nếp và lâu dài như: Thực hiện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết
trước khi hết giờ làm việc, không để các thiết bị ở trạng thái chờ, tận dụng
ánh sáng tự nhiên và không khí mát tự nhiên; thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện của khách hàng và cộng đồng xã hội.
Ước thực hiện 10 tháng đầu năm 2021 sản lượng tiết kiệm điện là 747.581
Kwh, tương ứng 1.397.240.000 đồng.
1.8. Thực hành THTK, CLP qua công tác thanh tra, kiểm tra
- Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã thanh tra, kiểm tra 05 cuộc
(trong đó có nội dung thanh tra việc THTK, CLP), qua thanh tra, kiểm tra phát
hiện một số khoản chi sai chế độ, đối tượng đã thu hồi nộp ngân sách, tổng số
tiền: 473.341.000 đồng (trong đó: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng trồng
rừng Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng Yên Châu giai đoạn 20152018:439.948.600 đồng; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng
chống dịch lợn tả Châu Phi năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Châu:
15.472.000 đồng; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp
và các khoản đóng góp của nhân dân tại Trường TH - THCS Tà Làng:
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1.238.000 đồng; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp
và các khoản đóng góp của nhân dân tại Trường TH Tú Nang: 1.840.000 đồng;
Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu
trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại
UBND xã Chiềng On: 14.842.400 đồng).
- Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn
chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm, kiến
nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thiếu
trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao
hiệu quả thực hiện các quy định về pháp luật, quản lý tài chính và THTK,
CLP trên địa bàn.
2. Đánh giá chung
2.1. Kết quả đạt được
- Việc THTK, CLP năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực, trong
công tác chỉ đạo cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực
hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội năm 2021: Chỉ đạo
thực hiện nghiêm THTK, CLP ngay từ khâu xây dựng Kế hoạch phát triển
KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm...
- UBND huyện chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi ngân sách 2 tháng còn lại
của năm 2021 để tập trung phòng chống dịch Covid - 19.
- Các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc công
tác dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác triển khai dự toán, quyết
toán ngân sách theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ
Tài chính và Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 về Hướng dẫn công
khai NSNN đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ.
- Công tác quản lý tài chính, ngân sách của các cấp, các ngành đã có
chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị
trong huyện đã cơ bản thực hiện tốt các quy định nhà nước về quản lý, sử
dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, tiền vốn Nhà nước; thực hiện tốt cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí.
- Công tác quản lý tài sản công, quy chế quản lý, công khai mua sắm, sử
dụng tài sản của cơ quan, đơn vị đảm bảo nguyên tắc đúng định mức, tiêu chuẩn,
chế độ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật quản lý, sử dụng tài sản,
đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh.
2.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
2.2.1. Tồn tại, hạn chế
- Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc
THTK, CLP do đó chưa được thường xuyên tập trung tham mưu THTK,
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CLP, chưa thực hiện sửa đổi, rà soát và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ,
quy chế quản lý tài sản công.
- Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình
THTK, CLP ngay từ đầu năm, công tác giám sát, tự kiểm tra trong quản lý,
sử dụng tài chính, tài sản công, việc THTK, CLP, phòng, chống tham nhũng
của một số đơn vị, trường học chưa được thực hiện thường xuyên.
- Một số đơn vị thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách
hàng năm chưa đảm bảo theo quy định.
2.2.2. Nguyên nhân
- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chưa sát
sao chỉ đạo trong tổ chức, triển khai công tác THTK, CLP và chấp hành các
chế độ thông tin báo cáo, công tác công khai tài chính, tài sản công, công tác
tự kiểm tra sử dụng ngân sách tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.
- Chưa chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ
đạo của cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện THTK, CLP kịp thời.
B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 2 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật THTK, CLP và Luật
phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn Luật.5 Tăng cường
tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công
chức, viên chức về ý thức THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng; thực
hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống
tham nhũng.
2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm
của từng tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý,
sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, các công trình sau đầu tư. Nâng
cao hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đúng
quy định của Luật NSNN; tăng cường công tác kiểm soát chi qua kho bạc
Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ
quy định, nhất là các khoản chi xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, trang
thiết bị có giá trị lớn.
3. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về
THTK, CLP đối với các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, tài sản nhà nước;

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 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 và các văn bản hướng dẫn luật; Quyết
định số 2544/QĐ- TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của
Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 183/QĐ- UBND ngày 29/01/2021 của
UBND tỉnh về ban hành Chương trình THTK, CLP tỉnh Sơn La năm 2021.
5
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kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có
vi phạm, gây lãng phí...
4. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn
kinh phí cải cách tiền lương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đặc biệt
là tập trung các nguồn lực cho công tác phòng chống Covid – 19 theo chỉ đạo
của UBND tỉnh, bổ sung quỹ dự phòng theo quy định của Chính phủ và điều
hành ngân sách của UBND tỉnh.
5. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên
chế và kinh phí; đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định; rà soát, sửa
đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công;
xây dựng kế hoạch THTK, CLP.
II. GIẢI PHÁP

1. Thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn
hiện hành.6 Thực hiện tốt các Chỉ thị mới thực hiện năm 2021 của UBND tỉnh
Sơn La về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống
tham nhũng và các văn bản hướng dẫn của sở, ngành của tỉnh; thực hiện
nghiêm túc qui định của Luật ngân sách Nhà nước trong các khâu: Lập, thẩm
định, phê duyệt, phân bổ, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán nguồn
kinh phí.
2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo,
có các giải pháp, phương án cụ thể để nâng cáo trách nhiệm ý thức của mỗi cán
bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên
ngân sách năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện.
3. Chỉ đạo và thực hiện công khai ngân sách nhà nước; công khai công
tác quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm tài sản và báo cáo kết quả công
khai ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách và các
văn bản hiện hành, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong
cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.
4. Các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra,
kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ chế điều hành và tổ chức
thực hiện các Đề án, Chương trình có nguồn từ NSNN.
5. Tiếp tục phân cấp quản lý ngân sách, đẩy mạnh và nâng cao chất
lượng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí theo các Nghị định, hướng dẫn. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế
làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.
6. Đơn vị được giao chủ đầu tư xây dựng công trình, dự án đảm bảo tiến
độ quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài
Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường THTK, CLP và Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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chính; Các đơn vị sử dụng ngân sách, UBND các xã, thị trấn tiếp tục xây
dựng kế hoạch giám sát, tự kiểm tra trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản
công, việc THTK, CLP, phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại đơn vị
mình, cấp mình.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp 2 tháng cuối năm 2021./.
Nơi nhận:
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- Đ/c PCT UBND tỉnh, phụ trách Yên Châu;
- Tổ Công tác theo QĐ 1169 của UBND tỉnh;
- Sở Tài chính (phòng: QLNS, TTr);
- TT Huyện uỷ;
- TT: HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Thanh tra huyện (PCTN);
- Phòng Nội vụ (CCHC);
- Cổng TTĐT huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- CV khối KT;
- Lưu: VT, TCKH (03), Ngọc 72b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
b/c

Lù Văn Cường

