
 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 

 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ: 

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trƣơng của Đảng, quy 

định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:  

 UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND 

các phường, xã thường xuyên đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ 

quan, công đoàn, chi đoàn lồng ghép trong các cuộc họp thôn, khu phố, tổ tự 

quản,... Đài Truyền thanh Phan Thiết và UBND các phường, xã dành thời lượng 

thích hợp để tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trong thành phố về chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chƣơng 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí:  

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được UBND thành phố 

quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên 

tục. Thực hiện Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh, 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 về 

việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố 

Phan Thiết năm 2022; theo đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã xây dựng, triển khai thực hiện kế 

hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG 

LÃNG PHÍ: 

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực: 

1.1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Thực hiện Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7960/QĐ-UBND ngày 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     442      /BC-UBND Phan Thiết, ngày   29     tháng 11 năm 2022 

  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 

- HĐND thành phố khóa XII. 



2 

24/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết năm 2022. Theo đó, trên cơ sở dự toán được giao; các phòng, ban, đơn vị 

và UBND các phường, xã đã tổ chức triển khai thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo chi 

đúng với dự toán được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực.  

1.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê 

duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nƣớc 

(NSNN): 5.336,15 triệu đồng: 

1.2.1 Tiết kiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN 

là 3.588,37 triệu đồng: 

- Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức: Không có. 

- Số tiền tiết kiệm dự toán: Không có. 

- Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: 

3.588,37 triệu đồng. 

- Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán: Không có. 

1.2.2 Tiết kiệm trong việc sử dụng và thanh quyết toán NSNN: 1.747,78 

triệu đồng: 

- Tiết kiệm chi quản lý hành chính: 1.306,78 triệu đồng, gồm: 

+ Văn phòng phẩm: 288,51 triệu đồng; 

+ Cước phí thông tin liên lạc: 88,30 triệu đồng; 

+ Sử dụng điện: 113,48 triệu đồng; 

+ Xăng, dầu: 19,04 triệu đồng; 

+ Nước sạch: 58,36 triệu đồng; 

+ Công tác phí: 249,76 triệu đồng; 

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo: 186,89 triệu đồng; 

+ Tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm: 151,05 triệu đồng; 

+  Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin 

liên lạc: 106,24 triệu đồng; 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 45,15 triệu đồng; 

- Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe 

máy): Không có. 

- Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ 

chức: 441 triệu đồng. 

- Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia: Không có 

- Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ: Không có. 

- Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo: Không có 
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1.3. Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng phƣơng tiện đi lại và 

phƣơng tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nƣớc: 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 

10/8/2018 về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận. 

- Số lượng phương tiện đi lại hiện có: 05 phương tiện (xe ô tô). 

- Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, thu hồi: Từ 

đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện bán, thanh 

lý tài sản công với tổng số tiền 88.503.899 đồng; đã nộp ngân sách thành phố. 

1.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tƣ xây dựng:  

Đối với công tác đấu thầu: Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố tổ chức 

thực hiện đấu thầu 39 gói thầu (dự án) và tiết kiệm được 1.929,98 triệu đồng. 

Đối với công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán: UBND thành phố đã thực 

hiện phê duyệt quyết toán 37 công trình, với tổng giá trị tiết kiệm so với dự toán 

được duyệt 12.129,16 triệu đồng và tiết kiệm so với số đề nghị quyết toán là 

1.628,01 triệu đồng.  

 1.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ 

sở làm việc, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi 

công cộng:  

 Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn thành phố, đảm bảo được thực hiện đúng mục đích, đúng quy định tại Nghị 

quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận. Từ đầu 

năm đến nay, chưa phát hiện trường hợp lãng phí trong việc sử dụng trụ sở làm 

việc trên địa bàn thành phố. 

Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, định mức 

tại Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Đối với việc sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, diện tích chuyên dùng tại các 

cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 04/02/2020 và Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 

của UBND tỉnh Bình Thuận. 

 1.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên:  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật; đảm 

bảo việc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Kiên 

quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các 

trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. Khi xem xét giải quyết giao đất, 

cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư, nhằm đảm 

bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi. Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng 

đất của tất cả các cơ quan, đơn vị, đất của các dự án được Nhà nước giao hoặc cho 
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thuê. Kịp thời xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với những dự án được giao, cho thuê 

đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu 

quả, trái mục đích sử dụng được giao, gây lãng phí đất, tránh tình trạng lấn chiếm, 

sang nhượng đất trái phép. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2019 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi 

phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong năm 2022, UBND thành phố  đã thành 

lập các Đoàn Thanh tra, kiểm tra về quản lý đất đai tại một số địa bàn phức tạp 

như: Đoàn Thanh tra việc sử dụng đất đai tại 5 phường, xã (Mũi Né, Phú Trinh, 

Xuân An, Phong Nẫm, Tiến Lợi); Đoàn Thanh tra, kiểm tra lấn chiếm đất đai tại 

khu phố 1, khu phố Long Sơn, phường Mũi Né; Đoàn Thanh tra, kiểm tra lấn 

chiếm đất đai tại khu phố 1, phường Phú Trinh; Đoàn kiểm tra, xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường Cụm Công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. 

Hiện tiếp tục triển khai Đoàn kiểm tra đất đai tại phường Phú Hài. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình 

trạng khai thác, vận chuyển, khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trái phép 

trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền. 

 1.7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng 

lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nƣớc:  

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kết hợp kiểm tra 

việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức 

chấp hành của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Đến nay, 

UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra công vụ tại 03 phường, xã (Đức Nghĩa, Phú 

Trinh, Phong Nẫm); qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở những hạn chế, 

thiếu sót và đề nghị các đơn vị có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao.  

Mặt khác, bên cạnh các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND 

thành phố vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm: Công tác tham mưu chưa 

thể hiện hết trách nhiệm, tiến độ thực hiện công việc còn chậm, còn để nhắc nhở... 

Trong năm, UBND thành phố đã xử lý kỷ luật 02 trường hợp với hình thức cảnh 

cáo, khiển trách 05 trường hợp và phê bình rút kinh nghiệm 41 trường hợp do 

chậm trễ, không chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và sai sót 

trong công tác tham mưu. 

 1.8. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng 

của nhân dân: 

UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 

21/4/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, 

khu phố; phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, 

viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu 
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dùng, dành nguồn lực để đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. Đến nay, chưa phát 

hiện các vụ việc gây lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa 

bàn thành phố. 

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí:  

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: 375 trường hợp liên quan đến lĩnh vực đất 

đai (Sử dụng đất sai mục đích, không đăng ký biến động đất đai,…) 

- Số vụ việc đã được xử lý: 375 trường hợp.  

- Số người vi phạm và hình thức xử lý: 375 người với tổng số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính là 2.190,84 triệu đồng. Trong đó, đã nộp ngân sách nhà nước số 

tiền 2.044,55 triệu đồng đối với 364 trường hợp; số còn lại phải nộp 146,29 triệu 

đồng (11 trường hợp). 

3. Phân tích, đánh giá: 

3.1. Đánh giá kết quả đạt đƣợc: 

Nhìn chung, trong năm 2022, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 

địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tốt; ý thức trách nhiệm trong việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 

người đứng đầu cơ bản được nâng lên. Đa số các phòng, ban, đơn vị thuộc thành 

phố và UBND các phường, xã thực hiện các nội dung chi theo đúng với dự toán 

được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, đồng thời thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, chú 

trọng thực hiện các thủ tục cải cách hành chính. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến về mặt nhận thức; phong cách ứng 

xử trong hoạt động giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ, công chức, viên chức 

với cá nhân, tổ chức đã được cải thiện.  

3.2. Hạn chế, nguyên nhân: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và vận động quần 

chúng Nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa sâu sát với thực tế, hiệu quả 

đem lại chưa cao. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được 

quan tâm đúng mức nên chưa kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các địa phương, đơn vị. Trong cán bộ, công chức 

vẫn còn tình trạng sử dụng giờ làm việc không đúng mục đích hoặc chưa tiết kiệm 

trong sử dụng điện, nước cơ quan... 

Các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra còn mang tính 

chung chung, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Vai trò giám sát kết quả thực hiện nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trên địa bàn thành phố của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức, đoàn thể 
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trong mỗi cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã chưa đạt được hiệu quả tối 

ưu, nhất là các hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỰC 

HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NĂM 2023: 

1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại các văn bản về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) , Chỉ 

thị số 03/CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu 

sắc tinh thần Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 82/NQ-CP 

ngày 06/12/2012 của Chính phủ và một số văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ, 

công chức cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT/TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy Bình 

Thuận về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; 

Chỉ thị số 44/CT-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm 

túc không tổ chức tiếp khách, quà biếu, tặng phẩm cho khách nhất là tiếp đoàn đến, 

đoàn đi.… 

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có 

tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) để tạo 

nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính.  

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố thực 

hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện nhận văn bản chỉ 

đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế in, sao chụp giấy tờ không cần thiết, 

tăng cường tận dụng giấy in 2 mặt.  

2. Các giải pháp: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trong phạm 

vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; xây dựng kế hoạch thực 

hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác 

thanh tra, kiểm tra thường xuyên; đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định 

của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức đa dạng 

hơn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn 

xã hội. 
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Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban trong công tác kiểm tra, giám 

sát, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ không 

gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm 

kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.  Công khai, minh bạch trong quản lý và sử 

dụng ngân sách. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh 

bạch theo các nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trách 

nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách. 

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.  

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức, đoàn 

thể trong mỗi cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã để kịp thời phát hiện các 

hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh giám sát đầu tư 

cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố. 

* Đính kèm: Phụ lục số liệu báo cáo./. 
 

Nơi nhận:      

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND t/p; 

- CT. UBND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TC (My). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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