UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 2124 /STC-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày 10 tháng 9 năm 2018

V/v hướng dẫn báo cáo t qu
thực hành ti t iệm, chống lãng
phí năm 2018 v phương hướng,
nhiệm v năm 2019.

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện v thị xã;
- Các doanh nghiệp nh nước do địa phương qu n lý.
Thực hiện Th ng báo số 21 TB-HĐND ng y 16 8/2018 của Thường trực
HĐND tỉnh v việc chu n bị nội dung báo cáo t qu v thực h nh ti t iệm,
chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm v năm 2019 báo cáo HĐND
tỉnh t i h p thứ 7, hoá III, nhiệm 2016- 2021.
Để đ m b o thời gian và chất lượng báo cáo v
t qu THTK- CLP đầy đủ
các nội dung theo yêu cầu của HĐND tỉnh, Sở Tài chính yêu cầu các Sở, Ban,
ng nh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
v các doanh nghiệp nh nước do địa phương qu n lý (g i chung l “các cơ quan,
đơn vị”) như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị có sử d ng ngân sách nh nước lập Báo cáo t qu
THTK, CLP năm 2018 cần đầy đủ đúng nội dung theo hướng dẫn tại phụ lục số 01
và 02 Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. Các nội
dung, chỉ tiêu thực hiện ti t iệm, chống lãng phí trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị
ph i có số liệu từng chỉ tiêu c thể (Số thực hiện năm trước; số h ach năm 2018; số
thực hiện năm 2018); so sánh t qu thực hiện năm 2018 với số thực hiện năm 2017
và
ho ch năm 2018; chỉ rõ những tồn t i, nguyên nhân nh hưởng đ n quá trình
thực hiện v đưa ra biện pháp hắc ph c hoặc i n nghị với cấp có th m quy n xem
xét, chỉ đ o.
2. Riêng đối với các Sở, Ban, ng nh có chức năng, nhiệm v qu n lý nh
nước chuyên ng nh: Ngo i việc báo cáo t qu THTK, CLP trong nội bộ đơn vị theo
ph l c 01 v 02 Th ng tư số 188 2014 TT-BTC còn ph i tổng hợp v tình hình, t
qu THTK, CLP theo chức năng, nhiệm v được phân c ng qu n lý trên ph m vi c
tỉnh vào báo cáo của đơn vị . C thể:
2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Báo cáo tình hình ti t iệm từ việc đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ b n;
đánh giá hiệu qu c ng tác đấu thầu, đấu thầu qua m ng trên địa b n tỉnh;
b) Báo cáo tình hình ti t iệm từ việc lập, th m định, quy t định chủ trương đầu
tư;
c) Báo cáo tình hình ti t iệm từ việc lập, th m định, quy t định đầu tư dự án
đầu tư c ng;
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d) Báo cáo tình hình ti t iệm từ việc tổ chức lễ động thổ, lễ hởi c ng, hánh
th nh các c ng trình xây dựng cơ b n;
e) Báo cáo tình hình xử lý nợ đ ng trong đầu tư xây dựng cơ b n;
f) Báo cáo tình hình, ti n độ gi i ngân nguồn vốn đầu tư phát triển; các chương
trình m c tiêu quốc gia, chương trình m c tiêu, dự án tr ng điểm;
g) Báo cáo tình hình ti t kiệm, chống lãng phí trong việc cổ phần hóa v thoái
vốn nh nước đối với các doanh nghiệp nh nước do địa phương qu n lý;
h) Tình hình ti t kiệm, chống lãng phí trong việc hướng dẫn, iểm tra, giám sát
các cơ quan, đơn vị xây dựng, phân bổ, qu n lý v sử d ng ho ch vốn đầu tư c ng
năm 2018;
i) Báo cáo c ng tác thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý;
i) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.2. Sở Tài nguyên - Môi trường
a) Báo cáo tình hình, triển hai thực hiện các Nghị quy t, Chỉ thị , quy t định,
K ho ch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực t i
nguyên (đất đai, t i nguyên nước, hoáng s n), m i trường. (Nghị quy t số 10-NQ/TU,
ng y 13 01 2017 của Ban Thường v Tỉnh ủy v tăng cường c ng tác b o vệ môi
trường trên địa b n tỉnh Đắ Nông; K ho ch 437 KH-UBND, ng y 10 10 2014 của
UBND tỉnh Đắ N ng ...);
b) Báo cáo đánh giá t qu THTK, CLP v qu n lý, hai thác, sử d ng t i
nguyên (đất đai, t i nguyên nước, hoáng s n), m i trường;
c) Báo cáo tình hình, t qu thực hiện Nghị quy t của Trung ương v địa
phương v tăng cường qu n lý đất đai có nguồn gốc từ n ng, lâm trường; t qu thu
hồi diện tích đất n ng, lâm trường sử d ng h ng hiệu qu , sử d ng h ng đúng m c
đích, gây lãng phí; những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phương hướng, biện
pháp v đ xuất xử lý;
d) Nêu rõ nguyên nhân việc một số dự án nằm trong danh m c thu hồi đất v
chuyển m c đích sử d ng đất được HĐND tỉnh th ng qua nhưng thực hiện đ t thấp;
tình tr ng giao đất cho nh đầu tư thực hiện các dự án: hu c ng nghiệp, c m c ng
nghiệp, hu dân cư, ... năng lực t i chính còn h n ch , chủ đầu tư giữ đất, bỏ hoang éo
dài gây lãng phí;
e) K t qu thanh tra, iểm tra của ng nh T i nguyên - M i trường.
2.3. Sở Xây dựng
a) Báo cáo đánh giá việc xây dựng, ban h nh v thực hiện các ch độ, định mức
trong lĩnh vực xây dựng; chương trình phát triển vật liệu h ng nung theo Quy t định
số 567 QĐ-TTg, ng y 28 4 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Báo cáo tình hình qu n lý ho t động đầu tư xây dựng, việc iểm soát quá
trình đầu tư xây dựng nhằm hắc ph c thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng c ng
trình xây dựng;
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c) Báo cáo tình hình qu n lý quy ho ch xây dựng, những hó hăn, vướng mắc
v biện pháp hắc ph c những tồn t i nhằm nâng cao hiệu qu tình hình sử d ng đất v
phát triển đ thị, inh t ;
d) Báo cáo tình hình qu n lý tr sở l m việc, nh c ng v ;
e) Báo cáo ti t iệm từ việc th m định dự án đầu tư xây dựng cơ b n;
f) Báo cáo k t qu thanh tra, iểm tra của ng nh Xây dựng;
g) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.4. Sở Tư pháp
a) Báo cáo đánh giá tình hình, t qu xây dựng, ban h nh các văn b n quy
ph m pháp luật của Trung ương v địa phương theo quy định của Luật Ban h nh văn
b n quy ph m pháp luật; Đánh giá ti n độ xây dựng, ho n th nh;
b) Việc cập nhật v o Cơ sở dữ liệu quốc gia v văn b n quy ph m pháp luật theo
quy định t i Nghị định số 52 2015 NĐ-CP ng y 28 5 2015 của Chính phủ;
c) K t qu iểm tra, r soát việc ban h nh văn b n quy ph m pháp luật nhằm
b o đ m tính hợp hi n, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ v h thi.
2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Báo cáo thực hiện v sắp x p, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu qu ho t
động của c ng ty n ng, lâm nghiệp theo Nghị quy t số 30-NQ TW ng y 12 3 2014 của
Bộ Chính trị, Nghị định số 118 2014 NĐ-CP ng y 17 12 2014 của Chính phủ và các
văn b n của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan;
b) Báo cáo t qu triển hai thực hiện Chương trình xây dựng n ng th n mới
theo Nghị quy t số 100 2015 QH13 của Quốc hội v Nghị quy t số 03-NQ/TU, ngày
05 5 2016 của Tỉnh ủy v xây dựng n ng th n mới giai đo n 2016-2020; công tác chỉ
đ o các cơ quan, đơn vị v xây dựng các chương trình, ho ch h nh động c thể để
ho n th nh các m c tiêu đ ra; việc xử lý nợ đ ng xây dựng cơ b n của các chương
trình, dự án thuộc Chương trình xây dựng n ng th n mới;
c) Báo cáo đánh giá tình hình triển hai thực hiện các đ án: Quy ho ch vùng
n ng nghiệp ứng d ng c ng nghệ cao trên địa b n tỉnh đ n năm 2030, định hướng đ n
năm 2035; S n xuất n ng nghiệp s ch, đ m b o an to n thực ph m trên địa b n tỉnh
giai đo n 2017-2020, định hướng đ n năm 2025;
d) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quy t số 11-NQ TU, ng y 06 5 2013 của
Tỉnh ủy v ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng b n vững giai đ n 2013-2015 và
những năm ti p theo;
e) Báo cáo hiệu qu việc triển hai thực hiện c ng tác trồng rừng: rừng phòng hộ
đặc d ng; trồng rừng thay th ; trồng rừng theo Quy t định 147 của Thủ tướng Chính
phủ; tỷ lệ độ che phủ hiện nay v đ n năm 2020 trên địa b n tỉnh;
f) Việc thực hiện các gi i pháp hỗ trợ n ng dân, doanh nghiệp trong s n xuất
h ng hóa, mở rộng thị trường tiêu th n ng s n;
g) K t qu thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý;
h) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v
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hác.

2.6. Sở Nội vụ
a) Đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chương trình tổng thể c i cách hành chính
nh nước giai đo n 2011-2020; K ho ch c i cách h nh chính nh nước giai đo n 2016
- 2020 nhằm gi m phi n h , gi m bớt chi phí v thời gian của người dân v doanh
nghiệp;
b) Việc triển hai thực hiện sắp x p bộ máy hành chính, chính sách tinh gi n
biên ch ; t qu thực hiện Đ án vị trí việc l m ở các cơ quan, đơn vị to n tỉnh;
c) Báo cáo, đánh giá t qu THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, qu n lý, sử
d ng lao động v ti t iệm thời gian lao động trong hu vực nh nước;
d) K t qu thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý;
e) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Tình hình ti t iệm, chống lãng phí trong việc thực hiện Chính phủ điện tử
theo Nghị qúy t số 36a/NQ-CP ngày 14 10 2015 của Chính phủ trên to n tỉnh;
b) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác;

c) K t qu thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý.
2.8. Sở Công thương
a) Báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm v , gi i pháp của Đ án phát triển
thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam giai đo n 2014-2020;
b) Tổng hợp, báo cáo tình hình, ti n độ,
gây lãng phí được dư luận xã hội quan tâm;
c) Báo cáo đánh giá
v tiêu dùng của nhân dân;
d) Báo cáo

t qu xử lý các dự án ém hiệu qu ,

t qu THTK, CLP trong ho t động s n xuất, inh doanh

t qu ti t iệm trong việc qu n lý v sử d ng điện năng;

e) K t qu thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý;
f) Báo cáo tình hình ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.9. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Báo cáo tình hình ti t kiệm, lãng phí trong việc thực hiện Nghị quy t số 29NQ TW ng y 04 11 2013 của Ban Chấp h nh Trung ương Đ ng hóa XI v đổi mới
căn b n, to n diện giáo d c, đ o t o v các văn b n của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan;
b) Báo cáo tình hình ti t kiệm, lãng phí trong việc thực hiện quy ho ch m ng
lưới cơ sở giáo d c, ngh nghiệp trên c tỉnh, gắn với quy ho ch phát triển inh t - xã
hội, quy ho ch nguồn nhân lực;
c) Báo cáo ti t kiệm, lãng phí trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa đối với
giáo d c ngh nghiệp v giáo d c phổ th ng;
d) Báo cáo tình hình ti t iệm, lãng phí trong việc mua sắm, trang bị máy móc,
thi t bị d y h c;
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e) Báo cáo tình hình ti t iệm trong các chương trình, dự án v giáo d c;
f) Báo cáo

t qu thanh tra, iểm tra của ng nh giáo d c;

g) Báo cáo thực h nh ti t iệm, lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Báo cáo tình hình thực h nh ti t iệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các
lễ, hội;
b) Báo cáo

t qu c ng tác thanh tra, iểm tra thuộc ph m vi qu n lý của Sở;

c) Báo cáo thực h nh ti t iệm, lãng phí một số nhiệm v

hác.

2.11. Thanh tra tỉnh
Báo cáo đánh giá v tình hình, t qu thanh tra v xử lý vi ph m, lãng phí phát
hiện qua c ng tác thanh tra, iểm tra của ng nh Thanh tra.
2.12. Sở Tài chính
a) Tình hình ti t iệm trong việc th m định dự toán; th m tra quy t toán giá trị
công trình hoàn thành; th m tra phê duyệt quy t toán;
b) Báo cáo tình hình ti t kiệm, lãng phí trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp
nh nước, các đơn vị sự nghiệp c ng lập trên địa b n;
d) C ng tác qu n lý, sử d ng vốn nh nước t i một số quỹ do địa phương th nh
lập;
e) Báo cáo tình hình thoái vốn nh nước t i các doanh nghiệp nh nước thuộc
tỉnh Đắ N ng;
f) Báo cáo tình hình qu n lý, sử d ng xe t hiện nay trên địa b n tỉnh;
g) Báo cáo thực h nh ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v
h) Báo cáo

hác;

t qu thanh tra, iểm tra các lĩnh vực thuộc Sở qu n lý.

2.13. Sở Khoa học - Công nghệ
a) Tổng hợp, đánh giá tình hình ti t kiệm, lãng phí trong việc sử d ng nguồn vốn
Khoa h c c ng nghệ;
b) Báo cáo thực h nh ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v
c) Báo cáo

hác

t qu thanh tra, iểm tra lĩnh vực Sở qu n lý.

2.14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tổng hợp, đánh giá tình hình ti t iệm, chống lãng phí trong việc sử d ng
inh phí đ o t o ngh , lao động trong n ng th n v một số nhiệm v hác thuộc lĩnh
vực Sở qu n lý;
b) Báo cáo thực h nh ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v
c) Báo cáo

t qu thanh tra, iểm tra lĩnh vực Sở qu n lý.

2.15. Đài Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Nông
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hác;

a) Báo cáo v tình hình, t qu thực hiện phát sóng tin, b i v các s n ph m
truy n th ng hác để tuyên truy n, vận động thực hiện chủ trương của Đ ng, chính
sách pháp luật của Nh nước v THTK, CLP;
b) Báo cáo thực h nh ti t iệm, chống lãng phí một số nhiệm v

hác.

3. S liệu báo cáo
Số thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 v ước thực hiện quý 4 năm 2018.
4. Thời hạn gửi báo cáo
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi v Sở Tài chính trước ngày 10/10/2018;
đồng thờì gửi b n m m v o địa chỉ: thanhtra.stc@daknong.gov.vn. (Trường hợp
vướng mắc liên hệ số điện tho i: 05013.544512 gặp anh Tăng Thượng Đặng).
Ghi chú: Các phòng, ban trực thuộc Sở T i chính rà soát, báo cáo t qu thực
hiện THTK, CLP các lĩnh vực được giao và chịu trách nhiệm hướng dẫn, đ n đốc,
tổng hợp báo cáo t qu THTK, CLP năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, lĩnh
vực thuộc phòng mình qu n lý gửi v Thanh tra Sở trước ngày 20/10/2018 để
tổng hợp c ng tác THTK, CLP của to n tỉnh.
Với nội dung trên, đ nghị các cơ quan, đơn vị h n trương triển hai báo
cáo đầy đủ theo hướng dẫn của C ng văn n y. Đơn vị nào báo cáo không đầy đủ
các nội dung theo biểu mẫu quy định hoặc chậm trể, Sở T i chính sẽ báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu VT- TTr.

Người ký: Sở Tài
chính
Email:
stc@daknong.go
v.vn
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Nông
Thời gian ký:
10.09.2018
15:50:33 +07:00
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