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Thực hiện Công văn số 1040/STC-TTra ngày 20/4/2022 của Giám đốc Sở 
Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 6 tháng đầu năm 2022 (số liệu tính từ 01/01/2022 đến 30/5/2022), cụ thể như 

sau: 

I. Về công tác 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): 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền học tập và quán triệt Luật 
THTK,CLP đến từng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thông qua họp lệ 

chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Qua đó đã tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, nâng 
cao nhận thức và có những hành động việc làm cụ thể tạo sự chuyển biến thực 

sự trong lối làm việc, cải cách hành chính và THTK,CLP.   

- Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, triển khai, quán triệt chương trình 

hành động THTK,CLP, Luật THTK,CLP cho 21/21 đơn vị phòng, ban, ngành 
huyện, 17/17 xã, thị trấn và 58 trường học trực thuộc. Ủy ban nhân dân huyện 
căn cứ Quyết định ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2022 của tỉnh và cụ 

thể bằng chương trình hành động của huyện.  

- Từng ban, ngành huyện, các xã, thị trấn có xây dựng chương trình, kế 

hoạch và tổ chức thực hiện tốt các văn bản có liên quan THTK,CLP. 

- Lồng ghép tuyên truyền Luật THTK,CLP trong Kế hoạch tuyên truyền 

của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện.  

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

trình THTK, CLP và việc THTK, CLP 

- Thực hiện quy định tại Điều 64 và Điều 67 đến Điều 74 Luật 

THTK,CLP; căn cứ chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/01/2022, trên cơ sở đó Ủy ban nhân 
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dân huyện đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 để chỉ 
đạo các đơn vị tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022. 

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách 

Nhà nước (NSNN), công quỹ, tài sản công, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát 
triển. Kết quả có 20 đơn vị ngành huyện, 58 đơn vị trường học và 17 xã, thị trấn 

công khai thực hiện theo đúng hướng dẫn 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 NSNN hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-
BTC; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách … và chế độ báo cáo 
tình hình thực hiện công khai tài chính các cấp, các đơn vị đúng qui định. 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP 

Về công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP trong 6 tháng đầu năm 
2022, đang tổ chức triển khai thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý thu, chi tài chính tại Ủy 
ban nhân dân xã Ngọc Biên, thời gian thanh tra từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 

31/12/2021. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

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

 a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ: 

Ủy ban nhân dân huyện triển khai, phổ biến rộng rãi các quy định mới về 

định mức tiêu chuẩn để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng quy 
định; đồng thời chỉ đạo công khai, thông tin rộng rãi để người dân biết, giám sát. 
Các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ, THTK, CLP đối với nguồn kinh phí, tài sản được giao quản 
lý, sử dụng. Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo 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 quyết số 63/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về 
phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh.    

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý 

sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý:   

Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 
2022, trong đó giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên ngay từ 

đầu năm là 13.134 triệu đồng (trong đó ngân sách huyện: 11.746 triệu đồng; 
ngân sách xã, thị trấn: 1.388 triệu đồng). 
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- THTK, CLP trong một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách Nhà 
nước: Thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí ngân sách cho các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 
Nhà nước và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ước thực hiện 6 
tháng đầu năm tiết kiệm:  2.249 triệu đồng. 

c) THTK, 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: 

- Về mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện đi lại: Trong 6 tháng đầu năm 
không mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức quy định, cụ thể: Hiện tại toàn 
huyện có 05 xe ô tô công (trong đó: 01 xe chuyên dùng do Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao huyện quản lý sử dụng, Văn phòng Huyện ủy và Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện quản lý, sử dụng 04 xe). 

- Về mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong 
khu vực nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng theo quy định tại 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 quyết số 63/2018/NQ-

HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định 
về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh.  

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

sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước: 

Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm 
được kinh phí trong đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, với số tiền 

502 triệu đồng. 

Trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ (kể cả các công trình 

kiến trúc khác với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc) các đơn vị quản lý, sử 
dụng đúng mục đích có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm. Các phòng, 

ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi quản lý của 
mình thực hiện việc kiểm tra rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc được bố trí 

sử dụng hợp lý đúng chế độ, tiêu chuẩn qui định để đảm bảo THTK, CLP. 

Đến nay huyện đã rà soát về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà 

nước theo Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg. Tổng diện tích đất công trên địa bàn 
huyện là 504.423,3 m2,  trong đó diện tích trụ sở hiện có là 93.161,05 m2. 

e) Tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP trong kỳ: 

Trong 6 tháng năm 2022, đang thực hiện cuộc thanh tra trách nhiệm việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và quản lý 
thu, chi tài chính tại Ủy ban nhân dân xã Ngọc Biên. 
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e) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên: 

Trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, các cơ quan ban ngành huyện 
và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý quỹ đất được giao và 

90% cơ quan được cấp quyền sử dụng đất. Huyện đã bố trí sắp xếp lại nhà, đất 
thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc, thu hồi trụ sở làm việc sử dụng không 

đúng mục đích, được giao để thực hiện điều chuyển từ nơi không có nhu cầu sử 
dụng sang nơi có nhu cầu sử dụng. Việc khai thác khoáng sản trên địa bàn trong 

6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện 07 trường hợp vi 
phạm, trong đó giáo dục 02 trường hợp, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 49.800.000 đồng và tịch thu số tiền tương đương phương tiện 
vi phạm hành chính 274.900.000 đồng. Tổng kinh phí đã thu được từ 05 trường 
hợp vi phạm là 324.700.000 đồng. 

2. Báo cáo đánh giá về những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị, đề 
xuất để tăng cường THTK, CLP 

a) Đánh giá kết quả đạt được: 

Việc THTK, CLP được xem là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện thường 

xuyên, nhất là trong quản lý ngân sách nhà nước, từ đó Ủy ban nhân dân huyện 
tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản 
lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. Hầu hết các đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí đúng theo dự 

toán được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch THTK, CLP và đề ra biện pháp tổ 
chức thực hiện tối đa về điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, hội họp…  

Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công 

tác THTK, CLP trên các lĩnh vực như: Quản lý ngân sách nhà nước; quản lý các 
dự án đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo Chỉ thị số 47/CT-TTg nên trong quá 

trình xây dựng đáp ứng yêu cầu và thực hiện tiết kiệm, không để thất thoát lãng 
phí; quản lý sử dụng đất đai, sử dụng đất cho các dự án.  

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

Công tác THTK, CLP từng bước đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên 

quá trình thực hiện thời gian qua chưa đi vào chiều sâu, công tác báo cáo thỉnh 
thị chưa kịp thời, một số đơn vị chưa thực sự xem đây là nhiệm vụ thường 

xuyên. Từ đó đã ảnh hưởng đến công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện công 
tác này. 

Công tác báo cáo chưa đánh giá đúng thực trạng tại địa phương, đơn vị, 
đã gây khó khăn trong quá trình tổng hợp, dẫn đến đánh giá chung thiếu tính 

chính xác theo thực tế, cụ thể như tình hình quản lý đất công, việc sử dụng tài 
sản. 
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Việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện mặc dù có sự 
chuyển biến theo hướng tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số thủ tục hành chính 

chưa thực sự gọn nhẹ chẳng hạn như lĩnh vực đất đai. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ 

THTK, CLP CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 
NĂM 2022 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến thực sự việc THTK, CLP trong thời gian 
tới, Ủy ban nhân dân huyện đưa ra những kế hoạch, giải pháp tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. THTK, CLP là nhiệm vụ hàng ngày và nội dung sinh hoạt hàng tháng 

của cơ quan, tổ chức; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về THTK, CLP.   

2. Vận động sâu rộng việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí; chống 

lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi; chống thương mại hóa lễ hội. Cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, đảng viên các cơ quan, tổ chức phải gương mẫu chấp hành 

các qui định của Trung ương và địa phương về việc cưới, việc tang, lễ hội. Coi 
đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. 

Đồng thời, phê bình và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính 

trị về tổ chức các ngày kỷ niệm theo hướng tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian, 
đảm bảo thiết thực, thật sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao. Việc tổ chức 

các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội 
nghị và tiếp các đoàn đại biểu trong nước của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực 
hiện đúng Quy định số 60-QĐ/TW. Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp không 

tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khai trương … 
nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. 

4. Việc tổ chức các hội nghị đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, thành phần 
tham dự thiết thực, nội dung họp được chuẩn bị kỹ. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trên hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành VNPT - iOffice. 

5. Việc đi nghiên cứu học tập, tìm hiểu tình hình cần phải có mục đích, 
nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lắp với các đoàn đi trước; thành phần 

thật sự cần thiết cho công việc, khi kết thúc phải có báo cáo về kết quả chuyến đi 
cho cấp có thẩm quyền. 

6. Tổ chức những hoạt động nhân các ngày lễ lớn đảm bảo thiết thực, 
hướng về cơ sở. Tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình cách 

mạng, mẹ Việt Nam anh hùng …Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho các gia đình nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
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7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì, 
kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tài chính được biết./. 

 
Nơi nhận:                      
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện (hệ Nhà nước); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, TH; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T10:08:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-23T14:11:34+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-23T14:11:43+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-23T14:11:55+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




