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                Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi: 

         

              

 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

    

Thực hiện Công văn số 602/UBND-KT ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy 

định pháp luật về THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để tạo sự đồng 

thuận, thống nhất cao trong thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP, quản lý, 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp giữa 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, 

CLP, gắn THTK, CLP với công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công khai 

kết quả THTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các 

hành vi vi phạm theo quy định. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình THTK, CLP 

giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của tỉnh, huyện(1). Theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động tham mưu cho UBND  huyện các nội dung liên quan.  

Hằng năm, thực hiện xây dựng Chương trình THTK, CLP, trong đó: cần cụ thể 

hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành 

mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, biện pháp cụ thể cần thực hiện để 

đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra; xác định cụ thể trách nhiệm của người 

đứng đầu khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình và trách nhiệm trong việc 

kiểm tra, kịp thời làm rõ các hành vi lãng phí để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá 

nhân vi phạm.  

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính của cơ quan, đơn vị 

trong việc quản lý, điều hành, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước theo đúng tiêu 

                                           

(1)Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Quyết định số 5446/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của UBND huyện Cao Lộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc 

ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 
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chuẩn, chế độ, định mức quy định, trong phạm vi dự toán được giao; phấn đấu hoàn 

thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm 

vụ chi. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công bao gồm đất đai, trụ sở, 

phương tiện làm việc, nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là những khu vực đang 

trong quá trình sắp xếp, quy hoạch theo quy định. Thực hiện tốt cơ chế tài chính, quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cả về biên chế và kinh phí theo quy định. 

5. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng, tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay sau khi có 

khối lượng; rà soát, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm đạt 

mục tiêu đến hết năm ngân sách hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao 

và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu 

tư công trung hạn và hằng năm theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan; 

thực hiện đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(2). Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư 

các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định. Tăng cường tổ 

chức kiểm tra, giám sát đánh giá dự án, giám sát cộng đồng, giám sát tổng thể đầu tư 

theo quy định.  

6. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời 

rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch huyện 

được phê duyệt; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tập 

trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng 

điểm; quy hoạch, hình thành các quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - 

xã hội. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, 

trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng. Nghiêm túc thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiểm toán, quyết định xử lý sau thanh tra. Thực hiện công tác tự kiểm tra 

nội bộ trong cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục quán triệt và thực hiện các nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 74/UBND-NC ngày 03/02/2020 về việc chấn chỉnh, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.  

8. Tiếp tục, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành 

chính còn chồng chéo, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung 

                                           

(2)Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng 

giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. 
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cấp các dịch vụ công gắn với các mục tiêu THTK, CLP giai đoạn 2021 – 2025; 

thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

9. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra 

huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện Công văn này và các quy định của pháp luật về THTK, CLP; tăng cường công 

tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  và UBND các xã, thị trấn nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THTK, CLP; tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định. 

(Có kèm theo Báo cáo số 79/BC-ĐBQH được gửi trên VNPT- iOffice). 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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