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BÁO CÁO
Về việc cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí giai đoạn 2016-2021
Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã
Căn cứ Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TTBTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của
Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Trên cơ sở văn bản số 115/TCKH-NS ngày 28/03/2022 của phòng Tài chính – Kế
hoạch thị xã An Khê về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đoàn giám sát “việc
cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn
2016-2021” trên địa bàn thị xã An Khê. Ủy ban nhân dân xã báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK,CLP.
UBND xã đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ
biến tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể cán bộ công chức, người hoạt động không
chuyên trách ở xã, thôn và nhân dân trên toàn địa bàn xã về nội dung Luật phòng, chống
tham nhũng; Luật THTK, CLP.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phối hợp với các tổ chức Mặt trận và Đoàn thể quán triệt, tuyên truyền đến toàn
thể cán bộ, công chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến
tích cực về tư tưởng, hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức trong xã.
Thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của đơn vị,
lãnh đạo UBND xã giao trách nhiệm cho từng cá nhân CBCC thực hiện và sử dụng có
hiệu quả, đúng mục đích về tài sản, trang thiết bị làm việc...,đồng thời đưa nội dung thực
hành, tiết kiệm chống lãng phí vào các quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhằm nâng cao
ý thức trách nhiệm, gắn quyền lợi của công chức, người lao động đạt hiệu quả cao nhất
Tăng cường triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” về cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nhằm làm chuyển biến tích cực
và thống nhất về nhận thức, tư tưởng hành động của mỗi cán bộ, công chức trong công
tác THTK, CLP.
Hình thức tuyên truyền phổ biến: Lồng ghép trong các cuộc họp thường kỳ của
Ủy ban nhân dân xã; các cuộc họp ở thôn; hệ thống loa đài ở xã, thôn; phối hợp với tổ
chức Công đoàn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý và sử dụng tài sản công tại
đơn vị.
2. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Ủy ban nhân dân xã thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách theo đúng Luật Ngân
sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách; Thông tư số 344/2016/TTBTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và

các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Việc sử dụng kinh phí các chương
trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đúng mục đích, nội dung của chương trình
và các quy định về tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. Thực hiện chi trả, thanh quyết
toán đảm bảo đúng quy định
Thực hiện công khai tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, tổ chức kiểm kê, kiểm
tra tài sản, phục vụ công tác ở đơn vị theo định kỳ.
Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về quy
định thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Phân công nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên và cá nhân tổ chức liên
quan trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các ngành kinh phí hợp pháp
khác tại đơn vị.
Rà soát lại các khoản chi cho cán bộ, công chức đảm bảo theo đúng chế độ chính
sách về tiền lương, phụ cấp... kịp thời điều chỉnh, xử lý, nhắc nhở hoặc đề xuất, kiến nghị
với cấp có thẩm quyền giải quyết những trường hợp vi phạm.
Thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, phúc lợi theo đúng chế độ quy định.
Giảm tối đa việc tổ chức hội họp, công tác tổng kết, các ngày lễ kỷ niệm, chỉ tổ
chức khi thực sự cần thiết. Không lợi dụng lễ hội, hội họp... để tổ chức liên hoan, tiếp
khách lãng phí.
Định mức khoán chi về văn phòng phẩm, điện thoại công sở, điện sinh hoạt...
Quản lý chặt chẽ về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản đây là một trong những nội
dung trọng tâm hàng đầu nên cần giám sát sâu sát hơn.
Quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động: Luôn thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc chấp hành các nội quy, quy chế về thời gian làm việc chế độ trách nhiệm tại
đơn vị.
Tuyên truyền vận động các cán bộ, công chức tăng cường nhận thức, khuyến
khích gia đình, người thân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống hằng ngày,
trong việc hiếu, hỷ.... Tích cực tham gia các hoạt động quyên góp xã hội như quỹ khuyến
học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo....
3. Vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt
trận, Ban thanh tra nhân dân và công dân đối với công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.
Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên tuyền Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí và các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến các vấn đề
dân cần biết vào các buổi họp của tổ chức mình. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp các đoàn thể trong việc kiểm tra giám sát các
ngành, bộ phận có liên quan.
4. Phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật THTK, CLP.
Được sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền địa phương về mọi
mặt nhất là nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của chi bộ và đảng viên, tăng cường vai
trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê
bình, phê bình và quản lý đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Đưa nội dung thực hành tiết
kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên;
nắm chắc kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, mối quan hệ xã hội của đảng viên, nhất là
đối với nhân dân nơi cư trú và quần chúng nơi công tác.
Cán bộ, đảng viên nào dung túng, bao che các trường hợp tham nhũng, lãng phí
phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Luôn tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, công chức trong thời kỳ mới, có lối sống lành mạnh, không tham
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ô, lãng phí tài sản của công cũng như của cá nhân. Phát huy tốt quyền tham gia, phát
hiện, giám sát, tố cáo của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công
tác chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
5. Phương hướng, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời
gian tới:
Tiếp tục thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến THTK, CLP thông qua các thông
tin đại chúng, hội nghị quán triệt để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động ,nhân dân.
Tiếp tục điều hành, quản lý chi trong dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định
mức, chế độ quy định; thực hiện công khai, minh bạch, triệt để tiết kiệm toàn diện trên
các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo thời gian quy định, đẩy nhanh công
tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ, đảm bảo tỉ lệ giải ngân đạt theo kế hoạch; thường xuyên
đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tránh dồn thanh toán vào dịp
cuối năm; lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra quyết toán, tất toán công
trình XDCB khi có phát sinh.
Nâng cao hiệu quả của Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ; tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi và đánh giá việc
chấp hành các quy định về quản lý đầu tư.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất đai;
kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về khai thác, sử dụng đất không đúng mục đích.
Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa; nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc;
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và có trách nhiệm trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức; xây dựng công tác văn thư lưu trữ; thường xuyên thống kê, rà soát thủ
tục hành chính theo quy định.
Trên đây là báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 20162021 của xã Cửu An./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phúc
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