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BÁO CÁO THẨM TRA  

Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  

(Trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX) 

 
 

 

Thực hiện Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của 

Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 
HĐND huyện Khóa XX; 

 Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 

24/6/2020 về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Tủa 

Chùa. Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá 

rõ nét về tình hình kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 của UBND 

huyện về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua 6 tháng thực hiện 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí UBND huyện cũng đã chỉ ra được một số hạn 

chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các 

nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm. Ban Kinh tế Xã hội cơ bản nhất trí với 

kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 

24/6/2020 của UBND huyện.  

Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội thấy rằng công tác thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn 

chế như: Chưa thực hiện được tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; trong lĩnh vực 

sử dụng điện năng, trong đào tạo, quản lý lao động... chưa đánh giá được kết quả 

thực hiện cụ thể bằng số liệu; một số dự án, công trình triển khai chậm, kéo dài 

không đảm bảo kế hoạch (nhất là việc giải phóng mặt bằng công trình, dự án Chợ 

trung tâm Thị trấn giai đoạn II); Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra trong 

việc thực hiện Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí chưa được trú trọng quan 

tâm; việc xử lý đối với các sai phạm còn thiếu kiên quyết, dẫn đến tình trạng xem 

nhẹ và tái phạm... 

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ và 

giải pháp UBND huyện đề ra để thực hiện trong công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí về cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn huyện. 
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 - Ý kiến của Ban KT-XH:  Đề nghị UBND huyện tiếp tục có giải pháp tăng 

cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là trong việc quản lý ngân sách, 

tài sản Nhà nước và trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường hoạt động 

thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật; 

có biện pháp xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để 

xảy ra sai phạm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất đai và 

thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến 

công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc ”Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động nhầm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính công vụ. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện. Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, xem 

xét thông qua./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- ĐB HĐND huyện K20; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BKT-XH. 

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
                      TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
                    Nguyễn Minh Tuân 

       PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 
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