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BÁO CÁO 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 

 

Thực hiện công văn số 1973/STC-QLNS, ngày 04/10/2019 của Sở Tài 

chính Lạng Sơn Về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2019. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức THTK, CLP năm 

2019. 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị 

định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-

TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai 

thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà 

nước; Quyết định số 1224 /QĐ-UBND  ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 760/QĐ-UBND  ngày 24/4/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2019. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định 

của pháp luật về THTK, CLP 

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật về 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn hoá công sở 

và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và phát động phong trào thực hiện tới 

toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan; Phổ biến đến toàn thể cán bộ công 

chức trong cơ quan thông qua hệ thống thông tin điện tử, trong cuộc họp cơ quan, 

họp công đoàn… Xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trở thành 

nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động 

trong thực thi nhiệm vụ. Nhằm thực hiện tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử 

dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả.  

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

lãng phí 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc đã xây dựng kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, quản lý và 

phòng chống tiêu cực, lãng phí. Đồng thời chỉ đạo các phòng trực thuộc xây 

dựng kế hoạch tự kiếm tra nội bộ để phục vụ công tác quản lý của đơn vị. 

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
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động trong việc giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy công tác 

giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng 

và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị. 

Trong năm 2019 thực hiện Quyết định số 412/QĐ-KTNN ngày 

11/03/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chương trình Mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Ban Dân tộc được 

kiểm toán nội dung liên quan đến  

Ban Dân tộc đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong quá trình tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, tuân thủ các quy định của nhà nước 

và các chế độ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc, quy 

trình trong công lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách. 

 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, trong năm 2019, Ban 

Dân tộc đã xây dựng kế hoạch 02 cuộc thanh tra, đến thời điểm báo cáo đã hoàn 

thành 01 cuộc, trong quý IV năm 2019 thực hiện 01 cuộc, dự kiến hoàn thành kế 

hoạch 100%. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong 

công tác thanh, quyết toán và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với UBND cấp 

huyện và UBND cấp xã (có Kết luận số 323 /KL-BDT, ngày 26 tháng  9  năm 

2019 việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc tại huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn). 

II. Tình hình, kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực 

1. Kết quả thực hiện cụ thể trong các lĩnh vực 

a) Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, hoàn 

thiện thể chế; việc xây dựng, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức 

thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, 

phạm vi quản lý 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương, của tỉnh, nhằm 

tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực thi công vụ, bên 

cạnh việc thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế đã ban hành, đơn vị thực hiện 

triển khai, rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quản lý, 

sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, quản lý sử dụng tài sản của cơ quan 

như: Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản 

công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh; Quyết định 

ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Ban 

Dân tộc tỉnh. 

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, trách nhiệm 

của đơn vị 

Trên cơ sở các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019, các Quyết định bổ sung dự toán ngân sách trong năm, đơn 

vị đã ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, 

xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi thường xuyên đối với cơ quan Ban Dân tộc, chỉ 
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đạo thực hiện việc phân bổ các mục chi trên tinh thần tiết kiệm, đồng thời tổ 

chức thực hiện công khai dự toán ngân sách năm trong hội nghị cán bộ công 

chức theo đúng quy định và nội dung từng khoản chi tiêu của đơn vị. Tất cả các 

khoản chi đều được Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chặt chẽ theo chế độ 

chính sách quy định hiện hành.  

c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương 

tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý   

Hằng năm đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định, sử dụng 

phương tiện đi lại phục vụ công tác chung của cơ quan, mua sắm trang thiết bị 

thực hiện theo quy định. Thiết bị làm việc tại các phòng được phân giao cụ thể. 

Công chức được giao quản lý và sử dụng tài sản đó có trách nhiệm quản lý, 

thường xuyên báo cáo về tình hình sử dụng TSCĐ cũng như tự duy tu bảo 

dưỡng định kỳ nhằm tăng tuổi thọ và giảm chi phí sửa chữa đối với tài sản. Việc 

mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm làm việc đúng đối tượng, phục 

vụ thiết thực, đảm bảo hiệu quả công việc, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và 

đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ thông tin; Tận dụng tối đa các trang thiết bị 

sẵn có, chỉ đề nghị mua sắm mới trong trường hợp cần thiết phục vụ cho công 

việc.  

d) THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm 

việc 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các các huyện quản lý công 

trình, dự án thuộc nguồn vốn chương trình 135, vốn đầu tư theo Quyết định 

755/QD-TTg, …thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của đơn vị. Kịp thời, chỉ 

đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa công 

trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm chi phí quản lý, hạn chế biến 

động tăng giá vật tư nhiên liệu.  

Trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc: Đơn vị có trụ sở làm việc được 

quản lý theo quy định của Nhà nước, sử dụng đúng mục đích không sử dụng tài 

sản của cơ quan vào việc riêng, không cho bất cứ tổ chức cá nhân nào lấn chiếm 

hoặc cho thuê. Thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống đường điện và các 

phòng làm việc đảm bảo an toàn, thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ, bảo 

dưỡng định kỳ; quản lý tài sản công theo đúng luật ngân sách nhà nước quy 

định. 

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

thời gian lao động tại đơn vị 

Ban Dân tộc được giao 20 biên chế, so với chức năng nhiệm vụ được giao 

theo Quyết định 13/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND, ngày 05/02/2018 của UBDN tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi 

Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; đơn vị luôn trong tình trạng thiếu biên chế 

để hoàn thành nhiệm vụ. Khắc phục những khó khăn trên tập thể cấp ủy, lãnh 

đạo cơ quan đã thường xuyên quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan cho phù 
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hợp với chuyên môn, sở trường của công chức, người lao động để thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của cơ quan. Công chức, người lao 

động cơ bản chấp hành tốt thời gian làm việc theo quy định. 

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

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: 0 

- Số vụ việc đã được xử lý: 0 

- Số người vi phạm và hình thức xử lý : 0 

III. Những tồn tại, hạn chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1.  Tồn tại hạn chế 

Việc tổ chức quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa 

thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh những mục chi đã thực hiện tiết 

kiệm đến mức tối đa cũng còn có nhiều mục chi mà đơn vị chưa thực hiện tiết 

kiệm được vì kinh phí được giao hàng năm theo định mức khoán hiện nay còn 

thấp chưa đáp ứng được nhiệm vụ chi của đơn vị. Một số công chức, người lao 

động trong cơ quan chưa nêu cao ý thức chấp hành thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí trong sử dụng điện, nước nhiều khi quên không tắt điện, tắt máy vi tính, 

máy điều hoà trước khi ra về gây lẵng phí về nguồn điện cho cơ quan. 

2. Nguyên nhân: Các văn bản hướng dẫn thực hiện thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí còn mang tính chung chung, chưa cụ thể. Việc tổ chức quán triệt 

Luật và các văn bản hướng dẫn thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn mang 

tính tuyên truyền, chưa có nhiều hình thức, biện pháp chặt chẽ yêu cầu cán bộ 

công chức thực hiện triệt để.  

Kinh phí khoán theo định mức hiện nay còn thấp, chưa có khả năng tiết 

kiệm để bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức hay tạo lập các quỹ 

phúc lợi tập thể do vậy chưa khuyến khích được tinh thần tiết kiệm triệt để đối 

với cán bộ công chức. 

IV. Các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng  năm 2019 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, các phòng 

thực hiện thông qua việc rà soát, ban hành bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ 

thể: (Quyết định  Số 02/QĐ – BDT ngày 28/01/2019 của Ban Dân tộc về việc  

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh). Xây dựng các định 

mức tiết kiệm cụ thể trong từng nội dung quản lý để giao thành chỉ tiêu phấn đấu 

đồng thời gắn với cơ chế về bình xét khen thưởng và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm nhiều lần. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện cải cách hành chính 

gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát các quy 

trình, thủ tục liên quan đến cải cách hành chính để thực hiện điều chỉnh, đơn giản 

hóa. 

Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định tại 

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trong đó, tập trung vào các 
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nội dung chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công. Kiên quyết, kịp thời xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có hệ thống. 

Trên đây là báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 

của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP, Chánh TTra; 

- Trưởng các phòng; 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Triệu Văn Lạng 
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