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BÁO CÁO 

Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

(Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện; ngày 12/12/2022 

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện đã họp để thẩm tra Báo cáo số 611/BC-

UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; trên cơ 

sở ý kiến của các thành viên tham dự phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã hội 

báo cáo HĐND huyện các nội dung thẩm tra, cụ thể như sau:  

 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

 Báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá rõ nét, đầy đủ về tình hình 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện, đã xác định rõ 

những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiệm vụ và các giải 

pháp thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. 

 II. KẾT QUẢ THẨM TRA 

 Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

 1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

 Năm 2022 UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, 

nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện trong việc 

thực hiện các quy định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
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tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, quần 

chúng thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ 

trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo, điều hành Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, của tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện, đến từng cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện, thực 

hành, tiết kiệm chống lãng phí 

 Căn cứ các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu 

quả. Trên cơ sở định mức phân bổ theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương 

năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn bám sát và làm cơ sở, căn cứ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 

của cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp là các chỉ tiêu để đánh 

giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022 

 1. 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 

Trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện giao và các quy định hiện hành, 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về 

việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân 

sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định 

số 2388/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022; Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 về việc ban 

hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường quản lý chi ngân sách 

đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Kết quả thực hiện tiết kiệm trong giao 

dự toán ngân sách đến thời điểm báo cáo: Giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên 

để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm với số tiền 6.793 triệu 

đồng trong đó: Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiết kiệm: 5.034,7 triệu đồng, ngân 

sách xã tiết kiệm: 1.056,1 triệu đồng, các đơn vị sự nghiệp, quản lý hành chính, 

đảng đoàn thể 702,2 triệu đồng; Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên còn lại 
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những tháng cuối năm 2020 (tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 

của UBND huyện) chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 1.136,79 triệu đồng. 

 2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 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 

  UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực 

hiện quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản Nhà nước theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định của pháp luật 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. Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước 

theo phương thức tập trung; UBND huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tuân thủ các quy 

định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thay thế 

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (thực 

hiện Đăng ký mua sắm trang thiết bị tài sản tập trung năm 2022 với tổng kinh 

phí: 1.500 triệu đồng tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của 

UBND tỉnh); Việc sử dụng tài sản Nhà nước về xe ô tô của các cơ quan, đơn vị 

tuân thủ theo đúng quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp 

lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định. Đến thời điểm báo cáo, số 

lượng phương tiện ô tô của toàn huyện hiện có 06 xe (xe phục vụ công tác 

chung). UBND huyện đã được phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ 

sung tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên để thực hiện mua sắm tài sản (xe ô tô phục vụ công tác chung) với tổng số 

tiền 1.100 triệu đồng; Đã thanh lý 02 xe ô tô phục vụ công tác chung với tổng số 

tiền 87.400.000 đồng. 

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

sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước 

  UBND huyện đã chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý vốn XDCB ngay từ khâu 

giao kế hoạch vốn đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên chủ yếu tập 

trung cho thanh toán các dự án hoàn thành, các dự án đang thi công có khối lượng 

hoàn thành lớn, các dự án tiếp chi; chỉ bố trí khởi công mới những dự án thực sự cần 

thiết, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn 

huyện có 55 công trình, dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư 291.488 tỷ đồng, 

trong đó tỉnh quản lý 3 dự án với tổng mức đầu 155,678 tỷ đồng; UBND huyện quản 

lý 28 dự án với tổng mức đầu tư 109,254 tỷ đồng, UBND các xã, thị trấn quản lý 24 
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dự án với tổng mức đầu tư 26,556 tỷ đồng. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã thu 

hồi nộp ngân sách nhà nước 92,4 triệu đồng. Đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, các đơn vị chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy định 

về thẩm quyền phê duyệt danh mục đầu tư; đề xuất các chuẩn mực đánh giá hiệu quả 

sử dụng, quản lý vốn đầu tư.  

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng 

trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách 

Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng 

  Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thời gian qua xác định rõ 

trách nhiệm của mình trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm túc 

trong việc đầu tư đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức; quản lý, sử dụng tài sản 

đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.Tính đến thời điểm báo cáo, diện 

tích trụ sở làm việc trên địa bàn huyện là: 91.860 m
2
 (trong đó: diện tích trụ sở 

có đầu kỳ: 81.645 m
2
, diện tích trụ sở tăng thêm do đầu tư xây dựng, nâng cấp: 

10.215 m
2
, diện tích trụ sở giảm do thanh lý: 0 m

2
). 

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên 

   UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia khai 

thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước nhằm tăng thu ngân sách, 

thực hiện tiết kiệm trong khai thác sử dụng tài nguyên; chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị tăng cường công tác kiểm tra về quản lý đất đai, hoạt động khai thác tài 

nguyên, khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định, qua đó đã hạn chế việc sử dụng lãng phí tài nguyên. Trong năm 2022, đã 

phát hiện 20 vụ phá rừng làm nương với diện tích 62.972 m2; 47 vụ vận chuyển, 

tàng trữ gỗ trái pháp luật thu giữ 50,543m3 gỗ các loại, 11 xe máy, đã thu nộp 

ngân sách Nhà nước 90,219 triệu đồng. Thu hồi 330.569,9 m2 đất của 2 tổ chức, 

1 cộng đồng dân cư và 462 hộ gia đình, cá nhân tại xã Sính Phình và Trung Thu 

để gao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - 

Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình; dự án Thủy điện Đề 

Bâu, xã Trung Thu. 

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong đào tạo, quản lý, sử 

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

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc theo Chỉ thị 

số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; Chỉ thị số 
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05/CT-UBND ngày 03/4/2019 về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên.   

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 

đã được UBND huyện triển khai hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, 

theo vị trí việc làm. Từ đầu năm tới nay, UBND huyện đã thực hiện công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại 24 lượt công chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Tuyển dụng 

8 công chức, 31 viên chức, tiếp nhận 02 viên chức vào làm công chức; đăng ký 

nhu cầu xếp ngạch, xếp lương, dự thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức 

giữ ngạch hành chính… 

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong sản xuất, tiêu dùng của 

cá nhân và trong nhân dân 

 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân 

dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" 

và "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ; 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện; chỉ 

đạo các cơ quan thông tin đại chúng biểu dương kịp thời các gương người tốt, 

việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phê phán những 

cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí. 

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng năng lượng 

   UBND huyện đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn triển khai một 

số hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, thực hiện kế hoạch tiết 

kiệm điện hàng năm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả, đã góp phần tích cực trong việc tiết kiệm điện năng trong 

quá trình sử dụng. 

9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

  Năm 2022, đã tiến hành 06 cuộc thanh tra, trong đó có 05 cuộc theo 

chương trình kế hoạch và 01 cuộc đột xuất với 06 đơn vị xã, 04 đơn vị sự 

nghiệp và 15 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

hiện tại đã kết thúc 5 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp 
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ngân sách Nhà nước số tiền 108.665.000 đồng. Thu hồi nộp trả ngân sách tỉnh 

từ nguồn vốn chương trình mục tiêu ngân sách địa phương hết nhiệm vụ chi 

với tổng số tiền 2.622.682.422 đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thường 

xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách, việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện. Qua 

kiểm tra có hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục những yếu 

kém trong công tác quản lý. 

III. KIẾN NGHỊ 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với phương hướng, nhiệm 

vụ và giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, để thực hiện 

thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đề nghị UBND huyện quan tâm 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công 

tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, củng cố lòng tin của 

Nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống 

tham nhũng. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác thanh tra; 

tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của tỉnh, 

huyện về thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy 

phạm pháp luật về sử dụng đất một cách triệt để, hiệu quả. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí   

năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 

Chín HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                 TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                   TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                      Nguyễn Bá Đức 
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