UBND TfNH BA RIA - VUNG TAU
s KE HOACH VA oAu TU
S6: CA /CTr-SKHDT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc
Ba RIa - Vüng Tàu, ngày0210 thángcam 2021

CHUONG TR]INH THI)C HAMI TIET KLM,
CHONG LANG PHI NAM 2021 CUA S(1 KE HOACH vA DAU TU
Can cr Chuo'ng trmnh thirc hãnh tit kim, chng lang phI cüa tinh Ba RjaVUng Tàu näm 2021 &rçic UBND ThIh phé duyt tai Quyet djnh so 257/QDL
UBND ngay 01/02/2021; So Ke hoach va Dau tu xay dirng chixcmg tnnh thirc
hành ti& kim, chng lang phI näm 2021 cüa S&, thu sau:
I. Myc tiêu, yêu cu, nhim vy trçng tam cüa thiyc hành tit kim chng
lang phi (gpi tat là THTK, CLP)
1. Myc tiêu
Tip t%ic dy mnh cong tác thrc hãnh tit kim, chng lang phi (THTK,
CLP) trong linh vrc thuc nhim vi cüa S& Kê hoach và Dâu tu, to chuyên biên
rö rt trong nhn thirc v THTK, CLP, dua cong tác THTK, CLP di vào thrc chat
vâi nhftng kt qua cii th; th%rc hin kjp thii các nhim vii lTnh virc quãn lb" thà
nu&c duçic giao nham phông ngi'ra, ngn chn và day lüi hin tuqng lang phi, gop
phan nang cao hiçu qua su ding nguon 1rc tai chrnh, tal san, thai gian va than 1irc
trong sir ding ngn sách Nhà ni.râc, dOng gop vào thành tich chung trong cong tác
THTK, CLP cüa •Tinh.
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a) THTK, CLP phãi n vâi cac chi tiêu chü yu v kinh t, xA hOi, môi
truxng dê ra tai Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh ye kê hoach phát triên
kinhtê - xA hôi nàm 2020.
b) THTK, CLP phãi barn sat chü trirong, dj.nh huàng cüa Dãng, Nhà nithc và
cac quy djnh cüa UBND Tinh dê triên khai thirc hin gAn vâi trách thim cüa
nguài dung dâu.
c) THTK, CLP phãi duçic g.n vâi các hot dng phàng chng tham nhüng,
thanh tra, kiêm tra, cãi cách hành chInh, sap xêp to chirc b may cüa h thong
chInhtrj;
d) THTK, CLP phãi duçic tin hành thu&ig xuyên, lien tic ô mi lüc, mi
nai vài sr tham gia cüa tat cà can bO, cong chirc, vien chirc va nguM lao dung.
3. Nhim vy trçng tam
a. Tang cuing k lut tài chInh —ngãn sách, chü dQng diu hành chi ngãn
sách trong phm vi dir toán di.rçic giao dâu nàm.
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Tip tic quán trit nguyen tác cong khai, minh bach và yêu cu th%rc hin
trit ctê tiêt kim, chong lAng phI ngay tir khâu xac djnh nhim vJi; chü dng rà
soátcác chInh sách, nhim vi trün lip, kern hiu qua, sp xp thu tVuu tiên các
khoan chi thirc hiçn theo mixc dQ cap thiet, quan trQng va kha nang trien khai thrc
hin trong n.m 2021 dé hoàn thành cac nhim vii, chuongtrInh, d an, d an dxçvc
c.p có th.m quyên phê duyt. Chi trInh
có thãm quyên ban hành chmnh sách,
dê an, nhirn vi mói khi thirc sr can thiêt va có nguôn bào dam; dir kin d&y dü
A
nhu cau kinh phi thirc hiçn cac chinh sach, che d9, nhiçm vi mai da duçic cap co
thâm quyên quyêt djnh
b. Rà soát ch.t ch k hoach dzng vn ODA va vn vay ui1 dAi cüa cac
nha tai trçi nixac ngoai. Kien quyet loai bo cac d an khong that sr can thiet, kern
hiu qua. Bô trI dir toán chi ngan sách nha rnthc tr nguôn von ODA và v6n vay
uu dAi cüa các nha tài trçl nucc ngoài cho các dir an bão dam theo tiên dO dA k
kêt vâi nhà tài trq, khã näng dáp üng ngun v6n dôi 1mg, tiên d giài phóng rnt
bAng, nAng lrc cüa chü dautix quãn l chung trinh, dr an sIr ding von ODAvà
von vay ru dai cua cac nha tai trçl nucic ngoai. Khong bo tn von vay cho cac nhiçm
vi chi thing xuyên.
c. Quy& lit dy manh giãi ngán k hoach v6n du tu cong gn vài sIr diving
vOn dau tu cOng có hiu qua, xern dày là nhirn vi chinh tn quan trçng dé kIch
thich san xuat kmh doanh, tieu dung, tao viçc lam va bao dam an smh xa h9i, gcp
phan thuc day xay drng va hoan thiçn ket cau ha tang krnh te - xa hpi can thiet
nh.m nãng cao sIrc canh tranh, h trçi cac hoat dOng san xuât kinh doanh cüa
ngu&i dan và doanh nghip, thu hut các ngun von dâu tu xA hOi khác
d. D.y mnh trin khai thi hành Lut Quãn l, sIr dmg tài san cong và các
van ban quy dnh chi tiêt thi hãnh Lut, gop phân q,uãn l chat chê, sIr ding tiêt
kiêm, khai thác có hiu qua tài san công, phOng, chông that thoat, lang phI, tham
nhCing, phát huy ngun lc nham tái tao tài san và phát triên kinh tê - xA hOi, giãm
thiêu rüi ro tài khOa
d. Tip tiic di m&i, s.p xp t chIrc bO may tinh gçn, hoat dng hiu qua và
phü hcip vói nhim vi chuyên mon.
cap
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II. Mt s chi tiêu tit kim trong các linh viyc thuc nhim vii cüa Sir
K hoch và Du hr.
1. Trong quàn Ii', dyng kinh phI chi thunig xuyên cüa ngãn sâch nhà nuuc:
Trong näm 2021, thc hin si& chat k 1ut tài khóa - ngan sách nhà nuOc;
bão dam chi ngân sách nhà nithc ti& kim, hiu qua và theo dling d toán dtrcic
HOi dng nhãn dan tinh thông qua nhu sau:
- Trit d tit kim các khoãn chi ngân sách; hn ch t6i da t chlrc hOi nghj,
hOi thão, di nghiên clru, khão sat nuâc ngoài dam báo phiic vi yéu câu cong tác
và phIr hçip vài din bin cIra djch COVid-19, dãnh nguôn phôn chông, khäc
phiic hu qua cüa djch bnh và thirc hin câi cách tiên lucing, bâo hiêm xA hOi theo
sfr
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tinh thn Nghj quyt s6 27/NQ-TW va Nghj quyt s6 28-NQ/TW cüa Ban Ch&p
hãnh Trung uang khóa XII.
- Thirc hin ti& kim 10% chi thithng xuyên theo quy dnh tai Quyt djnh
s 3839/QD-UBND ngay 22/12/2020 cüa UBND Tinh ye vic giao chi tiêu kê
hoch phat then kinh te - xa hçi, quoc phong — an ninh va dr toan thu, chi ngan
sách nhà nirâc näm 2021.
- Trin khai thc hin có hiu qua các vn ban cüa ChInh phü, B, Ngành
Trung uang quy djnh chi tiêt và hithng dn Lut ngan sách nhà nrnrc nãm 2015.
Thc hin ctoi mâi phuang thi'rc quãn 1 ngãn sách nhà nuâc theo phãn cap cüa
tinh dôi vâi nganh, nhäm nãng cao hiu qua sü diving nguon von ngãn sách nha
rnthc, gop ph.n thrc hin diu chinh 1i cci cu chi ngãn sách nhà nithc, bâo dam
1 hçrp 1' gifla chi thu?mg xuyên, chi không th.r&ng xuyên.
- Chü dng rà soát, diu chinh quy ch chi tiêu nOi b cho phü hçip, th%rc
hin quãn 1' cht chê cac khoãn chi dam bâo theo dung dr toán duçic duyt và chê
dquy djnh. Không b6 sung ngoài dr toán khi chua có ' kik chi do cüa c.p Co
thãm quyên.
- Quy djnh ci th v sir dmg may vi tinh, thi& bj vn phông trên tinh thn
tiêt kim song vn dam bão hoàn thãnh nhim vii.
-Van dung, quán trit tâi toàn th cong churc và các phOng ban thuOc si sü
ding tiêt kim din, nucic trong sinh hoat hành chInh.
- Th%rc hin t6t cong tác bão met, quãn 1 tài san công, không d xày ra
trithng hçip nào that thoát tài san, tài 1iu.
- Thirc hin t6t các quy djnh v tip cong dan theo dung ch dO quy djnh
cüa nhà nithc.
- Không sfi dimg kinh phi cüa nhà nithc d sü diving lam qua biu, qua ting
cho cá nhãn, $p th du&i mci hInh thüc.
2. Trong quãn 1, sfr ding tài san công:
Trin khai thirc hin nghiêm các quy djnh v quãn 1 tài san nhà nixc theo
Lu.t quãn 1, sir dung tài san cong nàm 2017 và các vn ban hixâng dan nhäm
nâng cao hiu qua quãn l, sü diing tài san cong và khai thác hqp l nguôn 1c tài
san cong.
Tri s?.r lam vic phãi duçic quãn 1, sü ding dung miic dIch, Co hiu qua va
bão dam thuc hãnh tiêt kiêm.
Rà soát, sp xp, xcr 1 xe o to dam bão tiêu chun, djnh murc theo dung
Ngh dnh so 04/2019/ND-CP ngay 11/01/2019 cua Chrnh phu ye dnh muc six
dung xe ô to. Si K hoach và Du tu cIA ph6i hçrp vâi Sâ Tài chInh xur 1 xe o to
dôi dix theo vAn ban so 151171UBND-VP ngày 31/12/2020 cüa UBND Tinh, trong
dO S& có 01 Xe ô to dôi dix thanh 1 mang bin sO 72A 003.43 và 01 xe o to dOi
dix diêu chuyen S& VAn hoá và the thao tinh mang bin so 72A 00057.
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Thrc hin nghiêm quy djnh v mua sm tâi san, dam bão tài san duçrc mua
dung tiêu chuân, djnh müc và ch O u' d,inh; trinh tir, thu tic mua s&n th%rc
hien theo quy ctnh cua phap luat ye dau thau; dam bao tiet hem, hiçu qua. Tai
san sau khi mua sam phái h.ch toán, báo cáo và quãn 1, sr dimg theo dung quy
djnh cüa pháp lu.t quãn 1, sCr ding tài san nhà nuàc.
Thrc hin vic mua s.m theo phiwng thIrc t.p trung d& vth nh€tng hang
hóa, djch vii thuOc danh mic phái mua sm t.p trung theo quy& djnh cüa cp Co
thâm quyên và mua sam thông qua H thông mng dâu thâu quôc gia.
ye

3. Trong quãn l, diing lao dng và thôi gian lao dng:
Thirc hin ding quy djnh v cong tac t chüc trong tuyn ding, d bat, diu
dng dôi vâi cong chüc trong ngành phü hqp vói chuyên môn, ngãnh nghê và phát
huy duçic khâ näng, s& tnthng cüa cong churc tránh lang phi th?ñ gian và nguôn
1c lao dng.
,
A
A
.
Thrc hiçn 19 trinh tinh giam bien che, sap xep
bç may hanh chmh gial
don 2017 - 2020 theo Ngh4 quyet so 39-NQ/TW cua BQ Chinh tn va quy dnh
cua Chinh phu ye tinh gian bien che. Ban v chi tuyen difling so cong chuc mm
A
khong qua 5O/o so bien che cong chuc da thrc hiçn tmh gian bien che va khong
qua 50% s biên chê cong chIrc cia giãi quyêt chê d nghi him hoc thôi vic theo
quydjnh.
Thirc hin s&p xp, tinh gpnth chüc b may theo hixàng chuyên nghip, hin
dai, giam dau moi, giam toi cia cap trung gian, giam cap pho.
sfr
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Dôi mài can ban cách tithe quãn 1 và thai dO lam vic cüa cong chüc nhà
nuc, phiic vii di dôi vi quãn 1; minh bach boa qun l nhà nuâc, thng cuông
k 1u.t cong vi, k ci.rong d6i vói cong churc. Xü l nghiêm các tru?ing hccp không
than thu, cO hành vi vi ph?m pháp lust, vi phm dao düc cong vu.
dçrng ch d tin lucingtheoni dung cãi
Phihcip vâi Sâ Tài chInh
cach chrnh sach tien luang, gan vm lç trrnh cai each hanh chrnh, trnh gian bien
chê.
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4. Trong quan ly, sir diing von
dau tin cong:

a. Thirc hin ti& kim tü chü truang du tu, trong qua trInh thm djnh báo
cáo d xut chü truong du tu sê thng cuing vic xem xét, dánh giá sr phü hcip
hiu
vn dâu tu tr ngân sách nhà nurc, hn chê vic dâu tin vâi quy mO
hoãc nOi dung du tin không phü hcip vâi nhu câu sir dung, dn den sau khi
gay 1an phI nguôn 1irc dâu tin. Bong
hoàn thành dua vào sü ding không hiu
thM, rà soat d xut thr tir inu tiên cüa các dir an dâu tin nhArn dáp üng kjp thii
nhu cau phat trien kinh te - xa hQi.
qua

qua
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T chrc thm djnh trInh cp cO thm quyn phê duyt Báo cáo d xu& chü
tniang du tin các chuong trinh, d an du tin cOng
bão hiu
và phü hcip
vói khã näng cãnd6i ngun vn d&u tin công; dam bão 100% các chuong trmnh,
ciam

qua
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dr an du ttr cong thrqc cp Co thm quyn phê duyt theo quy dnh cüa Lut Du
tu cong và theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
b. Phãn b& b trI vn du tu cong theo dáng quy djnh cüa Lut d.0 tu cong
nm 2019, Lut Ngãn sách Nba nu&c và các vn ban pháp 1i4t có lien quan và
phãi phü hçip vói djnh htràng mic tiêu, k hoach phát triên kinh tê - xA hOi 5 nàm
2021 - 2025, djnh huâng xây drng k hoach dâu tu Cong trung hn giai don 2021
- 2025, Quy& djnh s6 63/QD-Ug ngày 12 thang 01 nAm 2018 cUa Thu tuOng
ChInh phü v phê duyt D an Ca cu iai ctâu P1 cong giai cto?n 2017 - 2020 và
djnh huâng dn nAm 2025 và nhim vii kê hoach phát triên kinh té - xA hi nAm
2021. Trên ca s& dam bâo nguyen tc quãn l tp trung, thông nhât cac miic tiêu,
ca ch& chInh sách; dam bâo cong khai, minh bach trong vic phân bô ké hoach
vn du tu công, khäc phiic tInh trng phãn tan, dan trái dam bão hiu qua sü ding
von ctâu P.r cong.
Thirc hin b trI k hoach vn du P1 cong cho các dir an ctã dü thu tiic du
z theo quy djnh, dam bâo theo thu tr iru tiên quy djnh tai Lust Dâu Ps công, Nghj
quyêt s 973/2020/UBTVQH14 ngay 8 tháng ? nin 2020 cUa Uy ban thu&ng vi
Quoc hçi quy dinh ye cac nguyen tAc, tieu clii va djnh muc phan bo von dau tu
nguôn ngãn sách nhà nuóc giai don 2021 - 2025 và Quyét djnh so 26/2020/QDTFg ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa Thu trnrng ChInh phU quy djnh clii tiêt thi
hãnh mt so diêu cüa Nghj quyêt so 973/2020/QH14. Bô tn du dir toári chi dâu P.r
nguôn ngãn sách nhà nuóc nàm 2021 cho các dir an chuyên tiêp, hoàn thành trong
näm 2021, von dôi irng cho các dir an sr dmg von ODA và vOn vay uu dãi cüa
các nhà tâi trçr nuOc ngoài; bO tn vOn theo tiên d di.rçic cap có thâm quyén phê
duyt cho các dr an chuyên tiêp tr giai don 2016 - 2020 sang giai don 20212025; vOn du P.r cüa Nha rnthc tham gia thirc hin dr an theo phucing thüc dOi
tác cong tu; nhim vi quy hoach, nhim vi chuãn bj du P.r theo quy djnh.
Uu tiên b fri vn d thc hin cac dir an thuc chucmg trInh mic tiêu quc
gia, d,r an quan trcng quôc ia, cac dir an cap bach khàc ph%ic hu qua thiên tai,
chucrng trInh, dr an phát triên ha tang tr9ng diem cO süc lan tOa, phát trin kinh
tê - xA hi, tao dt phá thu hut nguôn vn khu vrc P.r nhãntrong vâ ngoài ni.râc và
bào dam phát triên hài hOa giCia các dja phuong, vüng lAnh th6. Mrc vn b trI
cho tüng dir an phài phü hçip vi tin d thrc hin và khã nng giãi ngân trong
nAm 2021.
c. Rà soát chat ch k hoch sü dung v6n ODA và vn vay uu dAi cUa các
nhà tâi trçl ni.nc noai, kiên quyt loai bO cac dr an không thrc sir cn thi&, kern
hiu qua, bô trI von dam bão theo tin d dã k k& vâi nhà tài trçl, khâ nn dáp
üng nguOn von d& ung, tién d giãi phOng mt bng, nàng hrc cüa chü dâu tu
quãn l ch.rang tr'mh, dv an si'r dtng von ODA và von vay iru dãi cüa cac nhà tâi
trçl nuâc ngoài.

s
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d. Vic b tn kinh phi thrc hin các chuang trInh mic tiêu quc gia theo
khá nng can dôi cüa ngân sách nhà nuàc và tuãn thu các quy djnh cüa pháp lut
ngãn sách nhà nuäc, dâu tu cong.

ye

5. Trong quãn J, sir ding v6n và tài san cüa Nhà nu*c ti doanh nghip
- Thirc hin cci c.u, s&p xp laj doanh nghip nhà nuâc; nâng cao nãng lirc
tài ch.Inh, dôi mâi cong tác quãn tn, cong ngh, ci câu san phm, nganh ngi san
xuât kinh doanh, chiên hrqc phát triên, câi tiên quy trinh san xuât dé nâng cao chit
luçc san phãm va nàng lirc cnh tranh doanh nghip.
- Tng cung cong tác thanh tra, kMm tra hot dng cüa các Doanh nghip
Nhà nuâc.
ifi. Giãi pháp thirc hin miic tiêu, chi tiêu tit kim
1. Thng nht cong tác chi do TIITK, CLP:
Länh dao cac phông chuyên mon thuc S& trong phm vi chirc nang, thim
vi cüa phàng có trách thim chi dao thông nhât vic thrc hin các miic tiêu, cM
tiêu THTK, CLP .cüa Si näm 2021, xác djnh dày là nhim v 9uan tr9ng; thng
cumg kim tra, don dôc vic thirc hin các mvc tiêu, chi tiêu tiêt kim. K& qua
THTK, CLP là tiêu chI dé dánh giá cong tác thi dua, khen thuâng và bô nhim
can b, cong chirc, viên chirc.
A
..
A
A
A
A
A
2. Day mnh cong
tac tuyen truyen, giao dyc nang cao nhn thtrc, dc
,
A
A
. . ,
A
biçt la de cao trach nhiçm cua ngiroi dirng dan trong THTK, CLP
2.1. Tiêpti.ic thông tin, phô biên pháp 1ut ye THTK, CLP và các chü
truang, chinh sach cua Dang va Nha nuac co lien quan den THTK, CLP thong
qua cac cu9c h9p, h9l ngh4, sinh hot doan the de tuyen truyen, giao dyc sau r9ng
den di ngü cong chrc, viên chirc, nui lao dng thuc S& nhàm nâng cao nhn
thuc, trach nhim ye miic tieu, yeu cau, y nghia cua cong tac THTK, CLP.
2.2. Kjp thñ biu ducmg, khen thuirng nhftng gi.rong din hmnh trong THTK,
CLP; bão v nguYi cung
thông tin chong lang phi. Tang ctr&ng giáo dic phâni
ch.t, do dire và trách nhim cong vii; dê caô trách .nhiêm cüa nguii ding dâu
trong THTK, CLP.
3. Tang ctrô'ng Cong tác t chfrc THTK, CLP trong các linh vi1rc, trong
do cn tp trung vào mt s6 linh viyc san:
3.1. T chic diu hành d toán ngãn sách nhà nrnc chit dng, cht chê, bâo
dam k cuang, k) lut tài chinh, ngân sách. Tang cu&ng giáin sat và côngkhai,
minh bach vic
ding ngãn sách nhà nuâc, nht là trong các lTnh vrc dê phát
sinh that thoát, lang phi.
.A
A
f
.
A
3.2. ToA chuc tnen
khai thc hiçn dung cac quy dnh cua Lut Dau tu cong
s6 39/2019/QH14. Tang cithngvai trO cita cácb phn chuyên mon giai don
chuan b dau tix. Trong vice tham dnh trmh ,cap co tham quyen quyet dnh chu
truang dAu tu, phâi thâm djnh lam rö nguôn vOn và khã nàng
d& von cho tüng
chuang trInh, di; an cit the; bão dam di; an dixçic phê duyt cO dii nguôn li;c tài
A

cap

sir

A

can
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chInh d thrc hin. Dng thii phãi xác djnh quy mô du tu phü hçip vói thu cu
thirc t tránh lang phi do thi'ra cong nng sfr diing. Ap diing Cong ngh thông tin
trong cong tác xây dirng, thng hçrp, giao và trin khai kê hoch dâu tu cong näm
2021 trén H thông thông tin ctâu tu sü diing von nhà nuâc.
A
3.3. Nang cao hiçu qua cong tac giam sat , hem tra danh gia cac dir an dau
tu cong dang triên khai thrc hin.
3.4. Tip tic d.y m?nh câi cách thu tiic hành chInh trong các linh vrc thuOc
thm quyn giâi quy& cüa Sâ K hoach và Dâu tu. Nãng cao chat lucing, hiu qua
giái quyêt thu tic hãnh chInh; náng cao mirc d hài lông cüa ngui dan, to chi'rc
dôi vài sr phiic vii cüa So.
3.5. Thng cu&ng Cong khai, minh bach trong hoat dng cong vii; cr cong
chüc, viên chüc cüa SO tham gia các lOp dàO tao, bôi duong nghip vi chuyên sâu
A
nham nang cao nang 1%rc, tnnh dQ chuyen mon gop phan nang cao hiçu qua boat
dng cOng vu.
4. Tang cirông thyc hin cong khai, nâng cao hiu
giám sat THTK,
CLP
4.1. Các phông chuyên mon thuc SO thirc hin nghiêm các quy djnh v
cong khai, minh bach d tao diêu kin cho vic kiêm tra, thanh tra, giam sat
THTK, CLP.
4.2. Phâi thuc hin cong khai theo dung quy djnh cüa pháp lu.t, nht là
Cong khai vic sir diing ngãn sách nhà nuOc và các nguôn tài chInh &rçic giao.
Thirc hin cong khai hành vi lang phi, kt qua xir l hành vi lang phi theo quy
djnh.
5. Thtràng xuyên kim tra, thanh tra,
1 nghiêm các vi phim quy
djnh v TIITK, CLP
5.1. Long ghep thanh tra, kim tra vic thrc hin chtrcing trinh THTK, CLP
trong Kê hoach thanh tra, kiêm tra nm 2021 cüa SO.
5.2. Ban Thanhtra nhan dan thuc SO có trách nhim giám sat vic thrc hin
cong tác THTK, CLP trong ni bO SO.
5.3. Di vOi nhung vi phm &rçYc phát hin trong cong tác kim tra, phâi kjp
thOi khac phiic, xir I hoc dé xuât, kin nghj ca quan có thm quyn có bin pháp
xir l.
6. Dy mnh cãi each hành chInh, hin di hóa quail 1; gän THTK,
CLP vth cOng tic du tranh, phông chng tham nhung; tang clrng phi hçp
giüa cic co quan trong TRTK, CLP
6.1. Tang cu&ng cong tác chi ctao vic thc hin cãi cách hành chinh tai
van phông SO và các dan vj trrc thuc gan vOi THTK, CLP trong các linh vrc;
day manh hin dai hóa quàn 1' hãnh chInh nhà nuOc gán vOi dôi m&i phucing thirc
quãn l' thông qua vic hoàn thin và nãng cao chat lucing, hiu qua cüa mng
thông tin din tCr hãnh chInh cüa SO trên Internet, dc bit là trong thrc hin các
ye
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djch vii cong dê vüa rut ngän thôi gian thrc hin, vra tao diu kin phic vi nguài
dan và doanh nghiêp.
6.2. Then khai co hiçu qua trong vice thçrc hiçn phap luat ye THTK, CLP;
de ra cac biçn phap ciii the de tang cuong trnh cong khai, mrnh bach, trach nhiçm
trong hoat dOng cong vi; thng cumg các hinh thüc tiêp nhn thông tin phát hin
lang phi và nghiêm tüc xü l các thông tin phát hin lAng phI theo quy djnh.
IV. To chirc thc hien
1. CAn cü ni dung Chuong trInh THTK, CLP nam 2021 cüaSâ Khoach
va Dau ttx, cac phong chuyen mon thu9c So, cac can b9 cong chuc, vien chuc phai
chap hành các quy djnh cüa Lu3t THTK, CLP; khi thirc hin chüc nAng nhim vi
cüa mInh phãi thc hin dáng quy cljnh cüa pháp lu.t, dam bâo vic thirc hành tiêt
kiçm, chong lang phi.
* Trithng cac phông chuyen mon thuc Sâ gm: Tang hcip-Quy Hoach; K
hoch phát triên xã hi; Kê hoach phát triên kinh tê; Dâu thâu và GSDT; DKKD;
Van phOng Sâ; Thanh tra S& can cir vâo ni dung cüa Chuang trInh THTK, CLP
nam 2021 cua So de trien khai th%rc hiçn; pho bien nçi dung Luat THTK, CLP va
Chucing tnnh THTK, CLP cua So nam 2021 den tung can 139 cong chixc, vien
chüc do mInh quãn 1. Tru&ng các phông chuyên môn, các can bO cong chüc, viên
chüc thuc Sâ phâi chju trách thim tnthc lAnh dao S&, truâc pháp 1ut ye tInh
trng lang phi xãy ra doi vâi linh vrc do mInh ph1i trách.
* PhOng Du tii Phát trin có trách nhim phi hçip vâi các phOng chuyên
mon thuOc Sâ d thrc .hin Chiiong trInh THTK, CLP näm 2021 cüa S&
2. Ch do báo cáo:
2.1. EoAi vói VánphbngSó:
- Theo chüc näng và nhim vii dixqc phãn công, phii trách báo cáo v ni
dung quãn l, sir diing kinh phI chi thung xuyên ngãn sách Nba ninc; vic quãn
l, sir d%]ng tài san công; vic quãn l, sü diing lao dng và thii gian lao dng theo
quy djnh.
- Thc hiçn vice bao cao va cham diem danh gia vice THTK, CLP trong
chi thuông xuyên näm 2021 theo yeu c.0 cüa Sâ Tài chInh.
- Thirc hin cong khai tài chInh theo quy djnh và cong khai các thông tin
theo quy djnh cüa Luat THTK, CLP.
2.2. i9Ei vó, các phông: Phàng Ki hoich phát trin xâ hi; P/tang 1(1
hogch phdt frin kinh ii; phèng
hç — Quy hogch:
Theo chüc nAng nhim vi duçic phãn công, phii trách báo cáo v ni dun
trong quãn l, sü dung v6n du tu cong (thm djnh, trInh phé duyt báo cáo dê
xut Chü truclng d.0 tu và các ni dung khác có lien quan) và trong quãn l
chuong trmnh miic tiêu quOc gia và các chumg trmnh, âé an cüa Tinh.
2.3. Dái vói Plzèng
thu và Giám sat dâu tu':
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Theo chirc nng, nhim vi phãn công, phi tráchbáo cáo các nOi dung v
phân b von du tr công, cong tác du thâu, giám sat dâu tu và trong quãn 1 dir
an ODA.
A. ,.

,

2.4. Do, voiphong Dang ky kwh doanh:
Theo chüc nàng, thim vi dirçic phãn công, thrc hin báo cáo nOi dung
quãn 1, sü diing von và tài san cüa Nhà nuOc ti doanh nghip.
2.5. Trong quãn 1 nganh, các phông chuyên mOn gm: Tng hcrp-Quy
Hoach; Kê hoch phát triên xâ hOi; Kê hoach phát triên kinh tê; Dâu thâu và
OSDT; DKKD; Van phông Sâ thrc hin báo cáo truâc ngày 15/12/2020.
2.6. Thanh tra So':
- Trin khai thrc hin có hiu qua cong tác thanh tra, kim tra theo k hoach
thanh tra, kiêm tra näm 2021 dA di.rçic phê duyt. Co trách nhim phôi hçip vói
Van phông Si, Ban Thanh tra nhãn dan giám sat vic thirc hin chucmg trInh thrc
hành tiét kim, chông lang phI cüa Sâ.
Trong qua trInh t chüc trin khai thirc hin nk có vtrâng mac, các phông
chuyên mon thuc Sâ báo cáo Giám d6c Sci dê xem xét, quyêt dlnh./.
.
Nn nhgnw
—
- UBND tinh (thay b/c);
- S& Tài chInh (d tang hcip);
- GD và các POD Sâ,
- Các phông: TH-QH, KBPTXH,
KHPTKT, DT&GSDT, DKKD
Van phông S&, TTr S, DTPT;.
-Luu:VT,TI'.

KT.GIAM DOC
PHO GIAM oOc
it
'c

c.

Sci
KOACH
1'
VADAU I
P,a

-

—

Tn Ctrông

