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BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí: 

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, gắn nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 

nhiệm vụ cải cách hành của Sở; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở; phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể trong việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa lãng phí 

trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở tại Chương trình số 

01/CTr-SKHĐT ngày 26/02/2021 đến toàn thể công chức, người lao động thuộc 

Sở. 

II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( THTK, CLP): 

1. Kết quả THKT, CLP trong các lĩnh vực:  

1.1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách 

nhà nước:  

Thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, 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 quản lý nhà nước  theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 

2005 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của 

Chính phủ và quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết định số 68/QĐ-SKHĐT ngày 

20/11/2020 và Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 22/06/2021 của Sở, như sau: 

- Công khai dự toán, quyết toán về sử dụng ngân sách nhà nước và các 

nguồn tài chính được giao theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt các định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Tiết kiệm trong chi tiêu quản lý hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu 

chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Không sử dụng xe công vào việc riêng, 

tiết kiệm xăng xe. Không bổ sung ngoài dự toán khi chưa có ý kiến chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền. 
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- Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị dùng điện 

không cần thiết khi ra khởi phòng và hết giờ làm việc, hạn chế không để thiết bị 

sử dụng điện trong trạng thái chờ. 

- Thực hiện tốt công tác bảo mật, quản lý tài sản công, không để xảy ra 

trường hợp nào thất thoát tài sản, tài liệu. 

- Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin: Sở quản lý và thực hiện 

nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng mục đích theo hình thức mua sắm tập trung.  

- Không sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để sử dụng làm quà 

biếu, quà tặng cho cá nhân, tập thể dưới mọi hình thức. 

- Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và 

ngoài nước còn lại năm 2021 và số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác 

còn năm 2021 theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 của UBND 

tỉnh. 

1.2. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài 

sản công: 

Sở triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài sản nhà nước 

theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn 

nhầm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn 

lực tài sản công.  

Trụ sở làm việc của Sở được Ban quản lý Trung tâm hành chính - Chính 

trị tỉnh quản lý chung. Sở sử dụng trụ sở đúng mục đích, bảo đảm thực hành tiết 

kiệm và giữ gìn vệ sinh nơi làm việc với môi trường xanh – sạch – đẹp. 

Sở đã làm thủ tục bàn giao xe ô tô biển kiểm soát 72C-000.57 cho Sở Văn 

hóa và Thể thao theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 09/06/2021 của 

UBND tỉnh về điều chuyển xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Sở đã thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 72A -003.43 theo hình thức đấu giá 

tài sản tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/06/2021 của UBND tỉnh về 

thanh lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, với số tiền nộp vào ngân sách là 82.000.000 đồng. 

Thực hiện tốt việc mua các thiết bị công nghệ thông tin thuộc danh mục 

mua sắm tập trung thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Sở Thông tin 

và Truyền thông đầu mối. 

1.3. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:  

Thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức trong tuyển dụng, đề bạt, 

điều động đối với công chức, người lao động trong ngành phù hợp với chuyên 

môn, ngành nghề và phát huy được khả năng, sở trường của công chức tránh 

lãng phí thời gian và nguồn lực lao động, cụ thể: 

- Bổ nhiệm lại: 03 người. 

- Thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở 

Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2019-2021 tại Kế hoạch số 07/KH-SKHĐT ngày 

18/03/2019 và Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT ngày 15/07/2019: 04 người.  
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Thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND này 

11/05/2018. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác quản lý nhằm chống lãng phí 

đến giờ làm việc, từng bước nâng cao hiệu quả công việc, tạo nên môi trường làm 

việc lành mạnh, dân chủ. Tập thể và từng cá nhân, ở mỗi vị trí công tác đều 

nghiêm túc, tự giác để thực hiện tiết kiệm điện, nước, xăng xe, điện thoại, tiếp 

khách, chống lãng phí. Vì vậy, trong năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư không có 

hiện tượng công chức, người lao động nào có hành vi vi phạm lãng phí và tham 

nhũng. 

2. Đánh giá kết quả đạt được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi 

tiêu trong cơ quan, công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; 

thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

làm tốt công tác quản lý nhằm chống lãng phí đến giờ làm việc, từng bước nâng 

cao hiệu quả công việc, tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ. Tập thể 

và từng cá nhân, ở mỗi vị trí công tác đều nghiêm túc, tự giác để thực hiện tiết 

kiệm điện, nước, xăng xe, điện thoại, tiếp khách, chống lãng phí. Trong năm 

2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hiện công chức, người lao động nào có 

hành vi vi phạm lãng phí và tham nhũng.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THTK, CLP cần 

tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể công chức, người lao động. 

- Thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo quản, sử dụng tiết kiệm trang thiết bị và 

phương tiện làm việc. Duy trì chế độ công khai tài chính, công khai trong mua 

sắm tài sản cố định, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm,…theo quy định pháp 

luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan góp phần thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện quản lý sử dụng kinh 

phí ngân sách có hiệu quả. 

 

      Nơi nhận:                                                                KT.GIÁM ĐỐC    

- Sở Tài chính (để b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ (chấm điểm CCHC); 

      - Ban Giám đốc;  
- Lưu: VT,VP. 

                                                                                  

 

 

 Phạm Quang Nhật 
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