
  

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______ 

 
__________________________ 

Số:          /BC-VPUB  Ninh Thuận, ngày          tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021. 

 

Thực hiện Công văn số 1942/STC-TTr ngày 14/6/2021 của Sở Tài chính về việc 

báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021. Căn cứ Thông tư số 

188/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo 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):   

Để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Đảng ủy, 

lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên 

tục.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 

vụ theo tinh thần Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021-2025.  

Hình thức tuyên truyền: Công tác tuyên truyền, phổ biến được thông qua phần 

mềm quản lý văn bản - điều hành của Văn phòng, các đợt học tập, quán triệt Nghị 

quyết của Đảng, qua đó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tổ chức tuyên 

truyền đến công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyên truyền là nhiệm vụ 

thường xuyên trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, 

quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí để tuyên truyền; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện thường 

xuyên, liên tục nhằm đưa việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí thực sự thành ý 

thức của mỗi người. 

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

THTK, CLP và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh: 

Căn cứ Nghị định số 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; Quyết định số 166/QĐ-

TTg ngày 23/01/2020 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 2020; 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 

437/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành 

chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 
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74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ 

họp thứ 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025;  

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 

tục triển khai đến các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản quy định về 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đến nay, đã triển khai cụ thể hóa các chủ trương, 

chính sách của Đảng, quy định của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. 

Công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng 

đầu năm 2021 có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành 

của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhiều hình thức phong phú hơn, được quan tâm 

gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động. 

Trong thời gian qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc 

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật 

về công tác THTK, CLP, đồng thời quản lý chi tiêu chặt chẽ. 

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

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: 

* Về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước 

Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng ngân sách 

công khai, minh  bạch, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước. Đảm bảo nguyên 

tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, quản lý chế độ mua sắm 

tài sản công và tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, kinh phí tiếp khách; chấp hành quy chế 

của cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng kinh phí do ngân sách 

cấp đúng quy định và thực hiện công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.  

Thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 

Chính phủ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy chế 

chi tiêu nội bộ trong việc quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên. Thực hiện sử 

dụng điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu, công tác phí, hội nghị, tiếp khách,…; 

trên tinh thần tiết kiệm, chỉ sử dụng vào công việc cơ quan, không có trường hợp sử 

dụng cho mục đích cá nhân.  

Hàng năm, khi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng đã tổ chức lấy ý kiến 

của công chức, viên chức hàng năm.  

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

dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN). 

Văn phòng thực hiện công khai minh bạch trong việc lập và phê duyệt dự toán, 

quyết toán, trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Thực hiện báo cáo thu, chi tài 
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chính hàng năm trước hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện các quy định về chế độ chi tiêu hội nghị, tập huấn, chi công tác phí, văn 

phòng phẩm, các chế độ, chính sách… đều được quy định cụ thể trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ cơ quan và đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Dựa trên các quy định về chế độ, định mức trong chi tiêu 

ngân sách nhà nước, Văn phòng áp dụng đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban 

hành nhằm thực hiện quản lý việc sử dụng kinh phí thường xuyên theo định mức sử 

dụng cho từng phòng sát đúng với nhu cầu công việc thực tế với mục đích là tiết kiệm, 

tránh lãng phí, đảm bảo kinh phí không để ảnh hưởng đến hoạt động.   

Tiếp tục 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 biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều 

của Nghị định 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; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLTBTC-

BNV 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.  

- Các quy định về chế độ chi tiêu hội nghị, tập huấn, chi công tác phí, văn 

phòng phẩm...đều được quy định cụ thể trong Quy chế của cơ quan và đã được 

thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

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. 

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, cùng với các biện pháp thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí đã và đang thực hiện để nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử 

dụng tài sản công;  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý phương 

tiện đi lại, thiết bị làm việc thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-

TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đầu tư mua sắm tài sản Nhà nước 

theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm được hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo 

đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Xây dựng và thực 

hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng 

phương tiện thông tin liên lạc. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định 

mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

Tuân thủ các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước khi mua sắm 

tài sản như: Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

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 về lựa chọn nhà thầu,… 

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-VPUB ngày 31/12/2020 

về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; Để THTK, 
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CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc của cơ quan trên cơ sở 

quy định của nhà nước, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các quy định: Quy định 

về khoán cước điện thoại cố định; Quy định về chế độ đi công tác, chế độ hội họp, tiếp 

khách…; Quy định định về định mức nhiên liệu. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo đơn 

vị trực thuộc cập nhật, rà soát, xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng, mua sắm trang thiết bị phương tiện, 

thiết bị làm việc bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.  

d) 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 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng không phát sinh các vụ việc đầu tư mua 

sắm công. 

đ) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

e) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian 

lao động trong khu vực nhà nước: 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí 

công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính 

phủ về quy định danh mục các vị trí công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu 

ngạch công chức theo quy định.  

Trong tháng 5/2021: 01 trường hợp là Phó ban Tiếp công dân – Nội chính thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh 

Tổ chức đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Nhà khách, 

bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phó phòng Kinh Tế - 

Tổng hợp, Phó Ban tiếp công dân – Nội chính và Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh. 

Sử dụng số lượng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế hàng năm của Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao. 

Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ 

tục hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính. 

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

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không có; 

- Số vụ việc đã được xử lý: Không có; 

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

3. Phân tích, đánh giá: 

a) Đánh giá kết quả đạt được: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh chấp hành tốt việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên 

chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng cao và xem đây là 

nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn 

vị, nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan: 

+ Công khai tài chính: Văn phòng và các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai 

tài chính năm 2020 và phân bổ ngân sách năm 2021 tại hội nghị công chức, viên chức. 
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Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, quản lý chế độ 

mua sắm tài sản công và tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, kinh phí tiếp khách. Ban 

Thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế của cơ 

quan đối với công chức, viên chức; việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 

đúng theo quy định và thực hiện công khai minh bạch về tài chính trong toàn thể cơ 

quan tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

+ Công khai, minh bạch trong sử dụng tài sản, tài chính công; không sử dụng tài 

sản công vào việc riêng (xe ô tô, tài sản khác …) tại cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, trong đó cần tập trung: Học tập, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức để thực 

hiện có hiệu quả hơn  

b) Những kinh nghiệm: 

Từ thực tế trong việc quản lý, sử dụng NSNN có thể rút ra được kinh nghiệm như 

sau:  

- Trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài chính công và thực hiện 

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 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 

năm 2005 của Chính phủ: Văn phòng đã áp dụng tốt việc tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị; Các văn bản đều được 

lưu chuyển trên hệ thống mạng của cơ quan, hạn chế việc in chuyển cho các phòng, 

tận dụng in 02 mặt khi cần thiết, nhờ vậy đã tiết kiệm hiệu quả việc sử dụng văn 

phòng phẩm, mực in, giấy phô tô,… 

Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm: thực hiện có kế 

hoạch, đúng nhu cầu, giá hợp lý, đúng tiêu chuẩn và có quản lý, kiểm kê rõ ràng đảm 

bảo thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện năm 2021: 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

Để thực hiện tốt công tác THTK, CLP, trong thời gian tới Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm như sau: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 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 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-

BTC-BNV 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.  

Tiếp tục tổ chức quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí bằng các văn 

bản có liên quan, chương trình hành động phòng, chống tham nhũng. Phát động sâu 

rộng và đề ra những việc làm cụ thể cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” qua các công việc cụ thể nhằm nâng cao tính cảnh giác, đề phòng 

trong công tác phòng chống tham nhũng. 
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Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát 

chi tiêu chặt chẽ, thường xuyên rà soát các chế độ, chính sách để thực hiện cho phù hợp, 

đúng quy định. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng 

phương tiện, thiết bị làm việc, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm… Thực hiện công 

khai minh bạch trong mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản … Công khai minh 

bạch về tài chính, thực hiện báo cáo thu, chi hàng năm trước Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy 

định của pháp luật thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.  

2. Các giải pháp: 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP trong thời gian tới Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể như sau: 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt gắn với công tác tuyên truyền sâu rộng và 

triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác THTK, CLP. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp nâng cao hiệu quả chi tiêu công, nhất là trong sử 

dụng tài sản công; sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp THTK, CLP, qua đó nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác THTK, 

CLP 

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Nhà 

nước ban hành, các quy chế, quy định của cơ quan. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm các quy định THTK, CLP. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo về THTL, CLP. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí 

Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 6 tháng đầu năm 2021 của của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận:   
- VP.UBND tỉnh: LĐ; 

- Sở Tài chính;  

- Lưu VT. KT     
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