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      Gia Xuyên, ngày 18  tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2022 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 
2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; 

Căn cứ quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 28 tháng 1 năm 2022 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
tỉnh Hải Dương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của chủ tịch 
UBND thành phố Hải Dương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí thành phố Hải Dương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số  10 /QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND xã Gia 
Xuyên về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã 
Gia Xuyên năm 2022;

UBND xã Gia Xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Luật thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 
như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện
Thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lãnh đạo 

UBND xã đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã Gia 
Xuyên năm 2022 tại quyết số 10 /QĐ-UBND ngày 15/3/2021, triển khai phổ 
biến, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, quản 
lý sử dụng tài sản công. Cụ thể:

- Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng đều thực hiện phổ biến, quán triệt 
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai 
minh bạch việc mua sắm tài sản và chi tiêu trong cơ quan.



- Thực hiện tuyên truyền tới các thôn về thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí trong việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Triển khai tới các 
cán bộ, công chức, người lao động thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, 
Quy chế sử dụng tài sản công. 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, Nhà nước về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm 
tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá 
tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí theo quy định của cấp trên; qua đó đã giúp cho cán bộ, 
đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết 
tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính, quản lý đất 
đai, giải quyết đơn thư..., phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, sử 
dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách và các quy định 
hiện hành. 

- Thực hiện công khai tài chính theo Nghị định số 343/2016/NĐ-CP ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà 
nước đối với các cấp ngân sách; Thực hiện công khai theo Thông tư số 
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ và thực hiện công khai tài sản công theo đúng quy 
định tại Điều 121, Điều 122 và Điều 123 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Điều 
11 Thông tư 144/2017/TT-BTC.

- Thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu tiết kiệm theo Quyết định số 
133/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố đã đề ra:

+ Ngay từ đầu năm, UBND xã đã đôn đốc đội Thuế và các đơn vị có liên 
quan tập trung thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào NSNN 
theo qui định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước năm 2022. 

+ Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất; đôn đốc các cá nhân, đơn vị 
nộp tiền thu sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

+ Về công tác tổ chức quản lý, điều hành chi ngân sách xã, thực hiện các 
biện pháp thắt chặt chi tiêu trong tổ chức điều hành ngân sách theo chỉ đạo 
hướng dẫn của thành phố:  

- Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, 
các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo quy định) để tạo nguồn 
cải cách tiền lương; sắp xếp, bố trí một cách hợp lý các khoản chi hội nghị, họp, 
chi tiếp khách, lễ kỷ niệm, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.



- Cắt giảm 100% các khoản kinh phí chi thường xuyên chưa thực sự cần 
thiết và không hiệu quả.

- Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển đã được UBND 
thành phố cấp để thành toán trả nợ đầu tư XDCB.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách theo dự 
toán được giao, thực hiện tiết kiệm chi đảm bảo chi trả kịp thời các khoản chi 
theo chế độ chính sách, kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; kinh 
phí phòng chống dịch Covid – 19 theo đúng quy định.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và việc tiết kiệm chi đã mang lại 

những kết quả bước đầu khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức và người 
lao động được nâng lên một bước, đã tạo niềm tin của cán bộ, công chức, người 
lao động vào việc quyết tâm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 
đầu năm 2021 của UBND xã được thực hiện tốt nên không có hiện tượng lãng 
phí.

 THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ: 
Việc quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành phù hợp với tình hình thu - chi ngân sách của địa phương và đảm bảo 
đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Một số biện pháp được 
thực hiện nhằm tăng cường thực hiện đúng các định mức, tiêu chuẩn chế độ Nhà 
nước hiện hành:

- Bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022;
- Quy định về khoán chi văn phòng phẩm cho các đơn vị;
- Quy định về chế độ mua sắm tài sản và quản lý tài sản;
- Quy định về khoán cước điện thoại;
- Quy định về tiết kiệm điện, nước;
- Quy định về chế độ hội, họp, tiếp khách, khánh tiết;
Qua việc triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức, đặc 

biệt là trong chi tiêu hành chính, sử dụng tài sản công cho thấy đã hạn chế được 
tình trạng lãng phí, tiết kiệm được tiền ngân sách trong việc chi dùng cho hoạt 
động của UBND xã; thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà 
nước và các nguồn tài trợ được giao, công khai về mua sắm, sử dụng tài sản 
công, các khoản viện trợ, ủng hộ đóng góp của các tổ chức và nhân dân; công 
khai minh bạch ngân sách; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện việc 
công khai các khoản đóng góp và hỗ trợ trong nhân dân.

 Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử 
dụng lao động và thời gian lao động của cán bộ, công chức: 



+ Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế về kỷ luật lao động, giờ giấc 
làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan; phân công trách nhiệm cụ thể đối 
với từng cán bộ công chức, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 
môn, nhận thức chính trị, kiến thức quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao. Đảm bảo tiết kiệm trong việc tổ chức Hội nghị, tập huấn theo đúng chế độ 
quy định.

III. Đánh giá chung:
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng, trong những năm qua, công tác này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ 
đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND - UBND xã và sự hưởng ứng của toàn 
thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Ngay từ khi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực, UBND 
xã đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai thực hiện Luật, trong đó đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đôn đốc thực hiện các biện pháp 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị và gắn chặt việc THTK, 
CLP theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng lên so với những năm trước 
đây, các biện pháp về chống các hành vi lãng phí được áp dụng và thực hiện triệt 
để, được cán bộ, công chức, người lao động tham gia và nhiệt tình, có trách 
nhiệm. Cán bộ, công chức, người lao động đã ý thức được vai trò, trách nhiệm 
của mình trong việc đấu tranh và phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi 
lãng phí. 

Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, công 
tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
với chuyên đề "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi 
đôi với làm" đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và trở thành 
hành động trong phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan.

Tuy nhiên, việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn đôi khi còn chưa thực sự hiệu quả.

Một số biện pháp khắc phục:
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 

1333/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 về việc ban hành chương trình thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí thành phố Hải Dương năm 2022. 



- Tập trung vào công tác quản lý việc sử dụng ngân sách trong các lĩnh 
vực: Chi lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của 
xã và thôn; các nội dung chi hoạt động thường xuyên của các ban ngành đoàn 
thể.

IV. Nhiệm vụ công tác THTK, CLP 6 tháng cuối năm 2022:
1. Nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; UBND 

Tỉnh; UBND thành phố về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tăng cường quản lý, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngân sách 
nhà nước.

3. Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và 
đang thực hiện, tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản 
công; 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 
đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 công tác THTK, CLP tại 
UBND xã Gia Xuyên./.

Nơi nhận: 
  - UBND thành phố Hải Dương (B/c);
  - Phòng TC-KH TPHD (B/c)
  - TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;
  - Trưởng các ngành đoàn thể xã;
  - Các cán bộ, công chức;
  - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Tân
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