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BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021  

 
  

 Thực hiện Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND 
tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
tỉnh Sơn La năm 2021. 

 Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BDT ngày 14/01/2021 của Ban Dân tộc về 
chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021, Ban 

Dân tộc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước về THTK, CLP 

 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức 
quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan các chủ 

trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 
Sơn La về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định 

số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 
trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định 

số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Chương 
trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Quyết định số  

563/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 

183/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2021 và một 

số văn bản chỉ đạo khác có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
về THTK,CLP cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với 
những kết quả cụ thể. 

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

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí trong năm 2021, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của các 
phòng chuyên môn của Ban trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, tập thể Lãnh 

đạo Ban Dân tộc thường xuyên quán triệt tại các cuộc họp của cơ quan tới toàn 
thể cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về công tác 

THTK, CLP, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý 
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tài sản công của cơ quan, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, cụ 
thể như: tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng xe ôtô, công tác phí, hội họp, tiếp 

khách…, nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản công của cơ quan, bảo 
đảm, giữ gìn các trang thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc, các loại tài sản 

công được sử dụng. 

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

 Việc kiểm tra giám sát THTK, CLP được thực hiện định kỳ thông qua 
việc áp dụng bảng chấm điểm thi đua hàng tháng của cá nhân và của phòng 

chuyên môn trong cơ quan Ban Dân tộc. Cụ thể, trong bảng chấm điểm đã đưa 
một số nội dung của THTK, CLP làm tiêu chí  chấm điểm thi đua và xếp loại 

hoàn thành nhiệm vụ trong tháng. Việc này giúp nâng cao trách nhiệm của bản 
thân các cá nhân CBCC và người lao động trong việc thực hiện và giám sát việc 

THTK, CLP. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban đã thực hiện tốt công tác THTK, CLP, 

không có cán bộ, công chức vi phạm. 

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 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-

BDT ngày 14/01/2021 chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 
2021, đồng thời ban hành Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 19/01/2021 về việc 

ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; Quyết định số 
21/QĐ-BDT ngày 05/2/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô 

tô năm 2021; Quyết định số 22/QĐ-BDT ngày 05/2/2021 về việc ban hành Quy 
chế quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc cơ quan năm 2021; 

Phương án số 167/PA-BDT ngày 10/3/2021 về tiết kiệm chi thường xuyên năm 
2021 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La. 100% cán bộ được tham gia ý kiến vào xây 

dựng, sửa đổi, bổ sung vào các quy chế của cơ quan, mọi công việc hàng ngày 
đều tuân theo quy chế, quy định của cơ quan đề ra. 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và xử lý văn 

bản, trao đổi thông tin qua hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc thư điện tử. 
Sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, … theo hướng tiết kiệm, giảm 

tối đa các chi phí không cần thiết, đảm bảo thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội 
bộ, quy chế THTK, CLP của Ban. 

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách  

Việc lập dự toán được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và 
thời gian theo quy định của pháp luật, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy 

định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND tỉnh. Căn cứ vào số kinh phí được 
giao tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, đơn vị đã chủ động xây dựng 
Phương án tiết kiệm chi nguồn tự chủ năm 2021 số tiền là 35 triệu đồng. 
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Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách: Ngay từ đầu năm Ban đã quán 
triệt việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tới toàn thể cán bộ công chức cơ quan 

đảm bảo dân chủ, công khai mọi khoản chi tiêu theo dự toán được duyệt hàng 
năm. Thực hiện công khai tài chính tới đội ngũ cán bộ và công chức theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, quy 
định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định cơ 
chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

c) Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị 
làm việc của đơn vị 

Căn cứ nhu cầu công việc năm 2021, đánh giá tài sản của Ban hàng năm, 
Ban Dân tộc đăng ký mua sắm tập trung 01 máy photocopy, 02 máy vi tình đảm 
bảo tiêu chuẩn, định mức được UBND tỉnh phê duyệt, quy định của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan.  

Cán bộ công chức không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm 

việc của cơ quan vào việc riêng. Thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh 
bạch trong quản lý sử dụng ngân sách, tài sản, tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, văn 

phòng phẩm… đảm bảo cân đối các nguồn chi thường xuyên phục vụ công tác 
chuyên môn. 

Quản lý và sử dụng xe ô tô của Ban tiêu đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị 
định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 

2652/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La về quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

d) Trong quản lý trụ sở làm việc 

Trụ sở làm việc của Ban tại Trung tâm Hành chính tỉnh, được sử dụng 

đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy được công năng sử dụng, phục vụ có 
hiệu quả công việc chuyên môn. 

e) Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng biên chế thực tế tại Ban là 20/21 biên 

chế, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại đối với các chức danh kịp thời, đúng quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, 100% cán bộ công chức cam kết 
không đi muộn về sớm, đảm bảo thời gian làm việc hiệu quả, có chất lượng.  

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

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không có 

- Số vụ việc đã được xử lý: Không có 

- Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không có  
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ 
THTK, CLP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến luật THTK,CLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện THTK, CLP tại cơ 
quan, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về THTK,CLP cho toàn thể công chức và 

người lao động trong cơ quan. 

- Phấn đấu thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 trong dự 

toán được giao tại Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 số tiền là 35.000.000 đồng. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền, động 
viên cán bộ, công chức phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí. Biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức có thành tích trong công 
tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công 

chức vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các kết luận, 
kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan THTK, CLP thường xuyên, 
liên tục ở mọi lúc, mọi nơi. Nghiêm túc thực hiện Luật THTK, CLP và Quyết 

định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về ban hành 
Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về Ban hành 
Chương trình TK CLP tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 12/QĐ-

BDT ngày 14/01/2021 của Ban Dân tộc về chương trình thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí năm 2021. 

 - Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn, tổ chức kiểm 
điểm để đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa thực hiện, trong đó 

lưu ý vấn đề THTK, CLP; đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trên các lĩnh vực như: mua sắm 
và sử dụng tài sản cơ quan, sử dụng điện, nước…. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả 
THTK, CLP. Rà soát, cập nhật bổ sung và tuyên truyền các quy định mới liên 

quan đến THTK, CLP. 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2021 

của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La./. 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo ban; 
- Các phòng CM của Ban; 
- Trang TTĐT của Ban; 
- Lưu: VP, KT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Đinh Trung Dũng 
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