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Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 2033/STC-QLNS ngày 

01/10/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo như sau: 

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

TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

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

quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, 

CLP): 

Tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên 

và toàn thể người lao động các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(THTK,CLP) như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 

năm 2013; 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; 

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban 

hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016-2020; Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2019. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của 

pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Cấp ủy, Ban Giám 

đốc Sở quan tâm thực hiện; Cập nhật kịp thời các văn bản về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và đăng tải công khai trên hệ thống mạng nội bộ, tăng 

cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua 

việc lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát được tăng cường. Vì vậy kết quả công tác THTK, CLP thời gian qua đã có 

những chuyển biến tích cực. 

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

trình THTK, CLP và việc THTK, CLP 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=84/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thường xuyên đôn đốc các bộ phận, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức tuyên truyền và cụ thể hóa kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan, đơn vị. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định theo Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan; xác định thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; 

thường xuyên rà soát lại các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nội quy, 

quy chế đã ban hành trong cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

quy định hiện hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí của Thanh tra Sở, Ban thanh tra nhân dân trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động, nhằm hạn 

chế những tiêu cực trong nội bộ ngành. Kết quả không phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP  

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:  

a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ 

Thực hiện ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với các quy định 

hiện hành, đảm bảo thực hiện đúng định mực, tiết kiệm và thuận lợi cho việc 

thực hiện nhiệm vụ. 

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện Quyết định 1642/QĐ-

UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán 

chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2020 đối với các đơn vị khối tỉnh, 

đơn vị đã thực hiện tiết kiệm, cắt giảm đi công tác, chi tiếp khách, hội họp ... số 

tiền: 66.000.000đồng.  

b) Tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách:  

Tình hình thực hiện, kết quả công khai ngân sách nhà nước trong 9 tháng 

đầu năm, đảm bảo hình thức, nội dung, thời gian theo quy định tại Thông tư 

343/2016/TT-BTC, Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-

BTC. 

c) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó tập trung vào các 

nội dung sau: 
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Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Việc 

lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ 

khoa học thực hiện trong 9 tháng đầu năm được thực hiện công khai, minh bạch, 

bảo đảm tính chính xác, trung thực; căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy 

định trong quy chế cơ quan, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và 

theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

THTK, CLP trong một số trường hợp sử dụng NSNN: Việc tổ chức hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát 

công tác; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng điện, nước; 

sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ 

hội, lễ kỷ niệm luôn thực hiện nghiêm chỉnh về định mức sử dụng, đối tượng sử 

dụng theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan góp phần thực hành tiết 

kiệm chi tiêu hành chính. 

d) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương 

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

THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại: 9 tháng đầu năm 

Sở Khoa học và Công nghệ không phát sinh mua sắm, việc sử dụng phương tiện 

đi lại thực hiện đúng các quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng định 

mức, thực hành tiết kiệm, hiệu quả. 

THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị 

làm việc: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng thiết bị 

làm việc của cơ quan luôn được thực hiện nghiêm chỉnh về định mức sử dụng, 

đối tượng sử dụng theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan góp phần thực 

hành tiết kiệm chi tiêu hành chính. 

- Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Các gói 

thầu mua sắm hàng hóa có giá 100 triệu đồng trở lên đơn vị đều thực hiện đấu 

thầu qua mạng, qua đó chọn được nhà thầu có giá thấp nhất, công khai minh 

bạch kết quả lựa chọn nhà thầu, tiết kiệm được kinh phi như gói thầu con giống 

gà và thức ăn cho gà, giá dự toán gói thầu là: 523.925.000đ, kết quả lựa chọn 

nhà thầu: 457.989.000đ; Gói thầu mua thuốc thú ý cho gà, giá dự toán gói thầu 

là: 135.600.000đ, kết quả lựa chọn nhà thầu: 116.653.600đ; Gói thầu mua giống 

lan kim tuyến, giá dự toán gói thầu là: 198.000.000đ, kết quả lựa chọn nhà thầu: 

194.700.000đ. 

đ) THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, 

nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng: 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử 

dụng trụ sở làm việc và công trình phúc lợi công cộng cơ quan, tổ chức thuộc 

quyền quản lý đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, thủ tục đầu tư xây 



4 

 

dựng đảm bảo theo quy định, khai thác tối đa công năng của các công trình 

thuộc thẩm quyền quản lý.  

e) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

Việc quản lý, sử dụng, khai thác diện tích đất được giao, Sở Khoa học và 

Công nghệ luôn tuân thủ các quy định hiện hành, khai thác có hiệu quả, đúng 

mục đích diện tích đất hiện đang được giao quản lý. 

g) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời 

gian lao động trong khu vực nhà nước: 

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử 

dụng lao động và thời gian lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, 

luôn quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ theo đúng nhu cầu và năng lực thực tiễn, 

thực hiện ra soát tinh giảm biên chế theo đúng các quy định, sắp xếp tổ chức, bộ 

máy hợp lý, phát huy tối đã sở trường công tác của cán bộ, tạo điều kiện và góp 

phần thực hiện tốt nhiệm của ngành năm 2020. 

2. Phân tích, đánh giá: 

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Đươc̣ sư ̣quan tâm và chỉ đaọ cấp ủy, Lãnh đạo Sở, công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí của ngành trong 9 tháng đầu năm 2020 đã đươc̣ cu ̣thể hóa 

bằng những hành đôṇg cu ̣thể, các phòng, đơn vị trực thuộc ngày càng có ý thức 

và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được 

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Đơn vị thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công 

khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, công tác quản 

lý, điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử 

dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn, 

quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ, định mức quy định theo chủ 

trương tiết kiệm, chống lãng phí.  

Công tác cải cách hành chính đươc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ có nhiều chuyển 

biến; đa ̃triển khai thưc̣ hiêṇ rà soát văn bản pháp quy, thưc̣ hiêṇ cải cách các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được quan tâm thường 

xuyên, kịp thời điều chỉnh những thủ tục còn hạn chế; thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở, từng bước nâng cao uy tín của ngành trong công tác quản lý nhà nước về 

khoa học và công nghệ. 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức triển khai công 

tác thực hành TK,CLP trong cơ quan, đơn vị cũng còn một số hạn chế như: Ý 

thức của một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa cao, vẫn 

còn hiện tượng sử dụng vật tư, công cụ, điện nước, thời gian làm việc còn lãng 

phí; Công tác của Ban thanh tra nhân dân chưa thật sự phát huy hiệu quả. 
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Nguồn kinh phí cân đối giao khoán cho cán bộ công chức và HĐLĐ còn 

thấp so với yêu cầu, ngoài ra để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị 

đều có hợp đồng thêm lao động và phải cân đối chi lương và các khoản có tính 

chất lương cho các đối tượng này từ dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng 

năm nên kinh phí tiết kiệm cũng còn khó khăn và chưa đáng kể. 

c) Những kinh nghiệm rút ra 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm chống lãng phí tập 

thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục vận động cán bộ, công chức 

học tập, nghiên cứu quán triệt cụ thể nội dung của Luật THTK, CLP; triển khai 

nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công 

tác THTK, CLP. Các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ 

ở cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Nghiêm túc thực hiện việc THTK, 

CLP tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức cơ 

quan trong việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, sử dụng hiệu 

quả cụ thể như: tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng xe ôtô, công tác phí, hội 

họp, tiếp khách… 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ 

THTK, CLP CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2021 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

Tăng cường các biện pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

như: Rà soát, bãi bỏ những quy định về cơ chế, chính sách không còn phù hợp 

và ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi theo nguyên tắc cải cách hành chính 

nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng lãng phí. 

Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, thường xuyên đôn đốc kiểm 

tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế được chỉ ra từ đó có biện pháp 

khắc phục. 

Tiếp tục chỉ đạo, vận động toàn thể Đảng viên, Công chức, viên chức và 

người lao động thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh. 

2. Các giải pháp 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan về phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trung ương và địa phương 

trên hệ thống mạng nội bộ của Sở để tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức cơ quan, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong 

tập thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai minh bạch trong 

các hoạt động tài chính, mọi chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức và viên chức cùng thống nhất thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của toàn 

đơn vị. 
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Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa bổ sung quy chế hoạt động, quy chế chi 

tiêu nội bộ và các quy định công sở phù hợp với hoạt động của đơn vị, tạo mọi 

điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp 

phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị đạt hiệu quả cao. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ THTK, CLP 

1. Kiến nghị về công tác chỉ đạo điều hành 

Chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan nâng cao trách nhiệm trong việc 

sử dụng tài sản công, bảo đảm, giữ gìn các trang thiết bị, máy móc, phương tiện 

làm việc, các loại tài sản công được sử dụng đúng mục đích theo quy định. 

2. Kiến nghị về hoàn thiện các quy định pháp luật về THTK, CLP 

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí đối với các khoản thanh toán mua sắm, sửa chữa… 

3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

THTK, CLP 

Thực hiện tốt các quy định về vị trí việc làm trong đơn vị hành chính, phân 

công phân nhiệm phù hợp với khả năng, năng lực công tác của cán bộ, phát huy 

hiệu quả sở trường công tác, hạn chế những sai sót trong quá trình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. 

Kính gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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