
!JBND TINt-I CA MM) CONG EIOA XA HOI CHU NGII1A VIT NAM 
SO KE  HOCU VA DAU TU Dc Ip  - Tii' do - 11nh phc 

S6:44 /BC-SKHDT Ca lvfau, ngayif6thang 5 nàni 2022 

BAO CÁO 
Vic chp hành pháp Iut v phông, chng tham nhiing; 

thirc hành tiêt kiêrn, chông tang phi 

Thçrc hin Quyét dnh so 05/QD-HDND ngây 28/3/2022 cua Hi dông nhân 
dan tinh thành p Doán giárn sat cia I-Ii dông Nhàn dan tinh ye vic chap hành 
pháp 1ut ye phông, chông tharn nhng, thyc hánh tiCt kim, chông Ing phi trên 
dja bàn tinh Ca Mau Va Ké ho?ch so I 1/KH-DGS ngày 06/4/2022 cüa Doàn Giárn 
sat Thng tryc Hi dông nhán dan tinh giám sat "Vc chap hãnh pháp lut ye 
phông, chong tharn nhng, thy'c hành tiêt kiêrn, chong lang phi trên dja bàn tinli Ca 
Mau", S Kê hoach và Dâu ur xin háo cáo nhu sau: 

A. CONG 1'AC PHONG CHONG THAM NHUNG 
I. KET QUA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
1. Kêt qua Cong tác tank do, chi do vic thirc hin các quy d!nh  ella 

phllp Iut ye pbông, chông tham nhflng trong phrn vi trách nhim dlla h, 
ngành, dla  phuyng; vic quá.n triêt, tuyên truyên, phô biên chll trtrong, chInti 
sách, pháp Iut ye phông, chOng tham nhüng 

Sâ K hoich  và Du tu thiiOng xuyên chi tr9ng v phO bin chO tnro'rig, 
chinh sách, giáo dyc pháp .lut ye phông, chOng tham nhng gãn vOi Cuôc van 
dng "H9c tp và lam theo tarn guong do dtrc, phong cách ItO ChI Minh" vi các 
hInh thrc kêt hqp tang cLrmg pho biên giáo dyc pháp lut cho cánb, cong chtrc 
ti Co quan. NhIn chung, can .bô cua co quan dêu nãm vâ thçrc hin tot các quy drih 
ye quãn I, ye ngi1ip vy và các quy djnh ye PCTN. 

S& K ho?ch va Diu thirc hin quy tc irng xir noi cong s, thirc hin 
quy djnh ye thai gian, gkc giâc lam vic; cong tác cal cách hành chmnh Nba nuc 
duçic chll tr9ng Va quan tarn irng dçing cong ngh thông tin dé quãn 1 cong viêc, 
quàn 1' nhân sir, cong khai các quy dinh, co chê rnt ccra di vào nC nêp và phát huy 
hiêu qua nên dã rut ngãn thai gian giái quyêt cOng vic, tao thuãn Ii  cho doanh 
nghiep, các dan v den lien h cong vic. 

a) Cong tác länh dao, chi dao, ban hãnh van ban, htró'ng dn trin khai 
thtrc hiên các van ban quy phm pháp Iuãt, van ban chi do, diêu hành dlla 
cap trên trong cong tác phông, chông tham nhung 

-  Dãng lly, Ban Giárn dôc Iuôn xern cOng tác phOng, chông tham nhing là 
nhim vy thuing xuyên vi quan tr9ng trong cong tác quãn l' nhà nuó'c. 

- Luôn chi do cho cac phông thuc Sâ thirc hin nghiem tic cong tác phong, 
chông tham nhung. 



- Ban hânh K hoch s 03/KH-SKHDT ngày 15/01/2021 cüa Giám dc S 
Kê hoach vá Dãu tu ye cong tác phong, chong tharn nhüng, lang phi nãm 2021. 

b) Cong tác chi do, triên khai, kim tra, don d6c vic thyc hiên Chin 
Iuqc quôc gia phông, chông tham nhung và các nhim vy, chu'ong trInh cOng 
tác cüa Ban Chi do Trung trnng ye phông, chông tham nhüng 

- Kjp thai phô bin, quán trit Nghj quyêt s 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 cüa 
ChInh phCi ye chiên luçic Quoc gia phOng, chông tham nhüng den näm 2020; Quyêt 
dlnh so 520/QD-UBND ngây 03/4/2014 cüa ChO tjch UBND tinh ye vic ban hânh 
k hoch "tuyên truyen, phô biên phàp lut ye phông, chOng tharn nhüng", "Cong 
ithc Lien hip quOc ye phông chong tharn nhüng trong can b, cong chi.rc, viên 
chüc và nhãn dan" trén dja bàn tinh ban hành KC hoach dé tuyêrt truyên, phô blén 
pháp lut ye phông, chong tharn nhing; Cong LrOc Lien hçp quôc ye chông tharn 
nhQng trong can b, cong chrc, viên chüc ti co quan, don vj. 

- Triên khai, thirc hin tM LutPhông, chng tham nhng và các Nghj djnh, 
Thông ti..r huâng dan thi hành; các Kê hoch ciia Chü tjch UBND tinh ye cong tác 
phông, chong tham nhQng. 

- Cong tác chi dao,  diu hânh cüa Dãng üy, Lãnh do S& kjp thè, thumg 
xuyen ya lien tiic; Co sir giám sat 1n nhau giQ'a các b phn; cong tác tuyên truyên, 
phô biên pháp !ut ye phOng, chông tham nhQng duçxc thirc hin thumg xuyên vâi 
nhiêu hInh thtrc. Trong niên d bao cáo, tai  co quan Sâ Kê hoch vâ Dãu ttx khong 
phát hiên to chi:rc, Ca nhân có dãu hiu vi pham pháp lut ye phOng, chong tharn 
nhüng. Ben cnh nhüng két qua dt duçic, viêc tu kiCrn tra, giárn sat phOng ngtira 
tharn nhOng ti dan vj trong thô'i gian qua chua thirc hin thung xuyên, lien tic. 
Nguyen nhân, do cOng chi.rc ph trách con kiêm nhirn, chu'a có kinh nghim và 
chua duçc bôi duOng nghip vy ye cOng tác phOng, chông tharn nhing. 

c) Viêc tong kt, dánh giá, rà soát vã Ip danh myc nhu'ng quy d!nh 
pháp Iuât cOn thiêu, s hO', dê bj 191 dyng dê tham nhung, qua dO ty mInh 
hoc kiên ngh c quan CO thãm quyên sfra dOi, ho sung cho phü hç'p 

KhOng phát sinh vçi vic 

d) TInh hInh to chO'c, b may, phân cong trách nhim t chu'c th'c hin 
trong cong tác phOng, chông tharn nhung; tlnh hInh hot dng ella các co 
quan chuyên trách ye phOng, chông tham nhiing (neu có c quan, don v 
chuyên trách) 

Do dãc thã ciia don v nén Sa Ké hoch và Dãu tu' khOng thãnh 1p to chüc 
rieng bit ma chi d?o  Thanh ti-a SO thirc hin trong cOng tác phông, chông tham 
nhüng. 

d) Các hInh thll'c cy the dã thirc hin dê quán trit, tuyên truyên, ph6 
biên chll trLrong, chInh sách, pháp Iut ye phOng, chông tham nhüng (PCTI). 

Kt hgp cong tác hçp giao ban du tutn, Ban Giám dc chi do Ing ghép 
triên khai, quán trit cho cong chirc, yiên chO'c và nguO'i lao dng trong Ca quan 
thirc hin Lut phOng, chong tham nhüng; Lu4t thirc hành tiêt kiêm, chông lang 
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phi; Chiên lupc quOc gia phOng, chông tham nhüng den nãm 2020; Cong u'Oc Lien 
hip quôc ye chông thani nhüng và Ké ho?ch thcrc thi cOng uc. 

2. Két qua thyc hin các bin pháp phOng ngüa tham nhung co' quan, 
to chüc, dorn v 

a) Kt qua thyc hin các quy d!nh ye cong khai, minh bch ye to chu'c 
và hot dng 

Si K hoch va Du tr d thcrc hin tt yêu cu cOng khai, minh bach trong 
hot dng, gän vOi cal cách thCi tcic  hành chInh; các quy djnh ye trmnh tcr  thO tyc 
giài quyêt cong vic duçc niêm yet cong khai tai  trung tam giãi quyêt TTHC tinh, 
trên trang website Co quan nhu: thu tc dang k kinh doanh, Giây chü'ng nh.n dâu 
us, cong tác thâm djnh, giài quyêt khiêu nai, tO cáo,... Ngoài ra don vj cOn thcrc 
hin cOng khai ni dung ké khai thu nhp tâi san cCia cá nhân; thu - chi tài chmnh 
cia co quan den toàn the cong chüc, viên chtrc và ngithi lao dng; quyêt toán vi 
sâ tài chInh, kho b?c  tlnh theo quy djnh vã cong khai quy hoch can b cong chüc 
den các dOi tu'clng duqc quy hooch và khOng quy hoch theo quy djnh. 

b) Kêt qua xãy dy'ng, ban hành và thu'c hin các chê d, d1nh mü'c, tiêu 
chuân 

V các ch do, dinh mirc, tiêu chun thrac co quan thirc hin theo quy djnh 
cüa cap trên Va dã cci the boa bang quy chê chi tiêu ni b cci quan. Nhln chung, 
vic chi tiêu theo chê d, djnh mrc co bàn drçc scr  dong thu.n cao tr cong chrc, 
viên chi.rc vâ nguii lao dng Co quan. 

c) Kêt qua thrc hin quy tc trng xir cüa nguô'i Co chüc vy, quyên hn 

Dcm vj ban hành Ni quy co quan, qua do quy djnh quy täc rng xcr cüa 
cong chi.rc, viên chüc và nguO'i lao dng nhãm thcrc hin tOt van hóa cOng s. 

d) Két qua thirc hin chuyên dôi v trI cong tác cüa nguô'i có chtrc vy, 
quyên hn 

S Kê hoch vã Du us dâ ban hành k ho?ch chuyën dôi vj tn cOng tác cOa 
can b, cOng chirc, viên chirc theo Nghi djnh sO 59/2019/ND-CP, ngày 01/7/2019 
Quy djnh chi tiêt rnt so diêu Va bin pháp thi hành Lut Phông, chông tham 
nhüng. Trong 06 thang dãu nãm don vj d chuyên dOi, sap nh.p &m vj phong phà 
hçip vâi dê an vj tn vic lam di.rçc cap có thâm quyên phê duyt. 

d) Kêt qua thirc hin cal cách hành chInh, trng dyng khoa h9c cong 
ngh trong quail I và thanh toán không dung tiên mt 

- Cong tác cãi cách hành chInh tip tcic  duçc chi do thcrc hin; môt s chi 
tiêu trong kê hoch CCHC näm 2021. 

-H sogiãi quyêt TTHC cho ngLrO'i dan, doanh nghip dam báo thai gian 
giài quyêt trã két qua dting. 

- Chua có phán ánh uir nguO'i dan và doanh nghip ye thai d9 cüa cOng chirc 
tip nhn ho so. 



- Tip tiic thirc hin phAn mm quân 1' h so Cong VC (iO); có 100% van 
bàn di, den d.rc thirc hin trCn rnôi truông mang Va 100% CCVC scr dyng phân 
mêm VIC. 

- Dang tãi len Trang Thông tin din tü Si K hoch và Dãu ti.r ye các thu 
tyc hành chinh. 

- Si Ké hoch Va Dâu ar dang rã soàt I?i  các TTHC d duqc UBND tinh 
cong bô dê cong bô o mtrc d 3, 4 theo quy djnh. 

- Ap dyng ISO trong hot dng cüa Co quan hành chinh: Các hoot dng 
ISO du?c  duy tn thrng xuyên; hang thàng và hang qu' co quan dã thirc hin 
dánh giá ni b Ian 01 và yêu cãu các phông có TTHC tham mixu ban hành mo'i, 
stra dôi, bô sung quy trInh ISO cho phi hçip vài TTHC co quan dä cong bô. 

- Si K hoch và Du ti..r dã chuyên dôi phuang thirc trã krong b&ng tin 
mt sang trâ !uclng qua tài khoán (kê Ca cac kboân thu nhp them,...) ti'.r nãm 2009. 

Hin ti, co quan dang áp dçing phn rnm quân ly' can b cong chirc viên 
chirc, phân mêm dang k kinh doanh và dãu thâu,... 

e) Két qua thy'c hin các quy d1nh v kiêm soát tài san, thu nhp cüa 
ngu'ài có chü'c quyên, quyên hn 

Trên co so Lut phông, chng tharn nhüng ngãy 20/11/2018; Ngh djnh so 
130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 càa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhãn 
cüa ngri có chrc vy, quyên hn trong co quan, to chirc, don vj. 

S& Kê hoch và Dâu tLr xây drng Kê ho?.ch so 42/KH-SKJ-IDT ngày 
23/12/2020 ye Kê khai và cong khai Bàn kê khai tài san, thu nhp nãm 2020 dê 
triên khai den cong chrc, ngui lao dng phãi kê khai nhãm minh bach tài san, thu 
nh.p gãn vó'i cong tác phèng, chông tham nhQng. 

Kt qua: có 33 ng.iIxi dã kê khai tài san, thu nhp nãm 2020. 

- S luqng bàn kC khai tài san, thu nhp lu'u giQ' t?i  co quan: 33 bàn. 

- S li.rong kê khai thuc din Ban To chirc Tinh Uy quàn li': 03 bàn. 

- S hrçing kê khai thuc diên cap üy quán li': 7 bàn (trong do 03 trung 
hçp thuc din Ban thung vy Tinh üy quán I' vã 4 triRing hçp do Dâng üy Dan 
chInh Dàng quàn 1). 

- So li.xçmg và danh sách bàn kê khai do co quan quán Is': 26 bàn. 

- Sé bàn kê khai dã cong khai: 33 bàn, dt 100% so vOi s bàn cia ké khai. 

- S bàn kê k.hai dä cong khai theo hInh thirc niêm yt: 33 bàn, dat 100% so 
vO'i sO bàn dã cong khai. 

- S bàn ké khai d cong khai theo hInh cong b tai  co quan: 33 bàn. 

- Kt qua thirc hin giài trInh, xác minh tài san, thu nhp: Chu'a có yêu cu 
giài trInh, xác minh tâi san, thu nhäp. 

- Két qua xü I k' Iu.t trong xác rninh tài san, thu nhp: Khong có. 
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3. Kt qua phát hién, xü I (ham nhüng cüa co quan, to chic, don vi 

a) Két qua phát hin, xii' I tham nhiing qua hot dung ty kim tra ni 
b ciia các co quan, to chic, don v thuc phm vi quãn I ciia don vj 

Trong qua trInh thirc hin nhim vj quãn I Nhâ ntrâc dixçic cp có thârn 
quyên giao; Ban Giám dôc chi do t&ng b phn phông tr to chüc kiém tra, den 
thai diem báo cáo dä không phát sinh vii vic. 

* A • A A I I 

b) Ket qua cong tac thanh tra, kiem toan va vice phat hiçn, xr ly cac 
vii vic tham nhiing qua hot dng thanh tra, kiêm toán 

Kt qua cong tác thanh tra vâ vic phát hin, xü I' các vy vic tham nhng 
qua hot dng thanh tra: Trong niên d báo cáo, Thanh tra So Kê hoach Va Dáu tu 

dã thrc hin 01 thanh tra vO'i 01 don vj; tuy nhiên qua cOng tác thanh tra d khong 
phát hin có dâu hin tharn nhüng. 

c) Kêt qua xem xét phän ánh, báo cáo ye hành vi tham nhiing; vic 

phát hin, xii' I tham nhiing phãn ánh, ban cáo ye hành vi tham nhung và qua 

giãi quyêt khiêu ni, to cáo 

Kt qua giái quyt khiu nai,  t cáo và vic phát hin, xr I' tham nhüng 

qua giái quyêt khiêu nai,  to cáo: Trong nien d báo cáo không phát hin có dâu 
hin tham nhQng. 

d) Kêt qua rà soát, phát hin tham nhiing qua eác hoyt dng khác 

Khong phát sinh vi vic. 

d) Kêt qua diêu tra, truy t, xét xü các vy tham nhiing trong phm vi 
theo dOi, quãn I ciia b, ngành, da phu'ong 

K hông phát sinh vy vic. 

e) Két qua xii' I tài san tham nhiing 

Không phát sinh vy vic. 

1) Két qua xir I trách nhim ngtrb'i thing dâu 

KhOng phát sinh vy vic. 

4. Kêt qua phông, ch6ng tham nhung trong doanh nghip, t chuc khu 
vy'c ngoài Nhà nuo'c 

Khong phát sinh vy vic. 

5. Vai trO, trách nhim ciia xä hi trong phông, chông tham nhiing 

Khong phát sinh vy vic. 

6. Hçrp tác quôc t v phOng, chông tham nhiing 

a) Vic thy'c hin K hoch thy'c thi COng ixóc Lien hip quôc ye chông 
tham nhiing 
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Thijc hin chin krçc quc gia phOng, chE,ng thani nhüng dn närn 2020 vã 
Ké hoch thirc thi cOng ix&c Lien hçxp quoc ye chOng tham nhüng. S& Ké hoch và 
Du tu triên khai thirc hin tot rnt so ni dung nhr: tuyên truyên Lut phông, 
chông tham nhüng; Lut thirc hành tiêt krn, chông lang phi; Chiên krqc quôc gia 
phOng, chông tham nhüng den nãm 2020; Cong Lthc Lien hip quôc ye thông tham 
nhüng và Ké ho?ch thrc thi cong uOc. 

II. DANH GIA TINH HINH THAM NHCJNG 

1. l3ánh giá tInh hinh tham nhüng 

- Cong tác phOng, chng tham nhüng luôn thrçic Dâng üy, Ban Giám dc 
quan tam, nhât là cong tac giao due chInh tn tu nxong, phô bien kip thai cac van 
ban quy phm phap luat  gan vai chucing trinh hanh d9ng ye cong tac phong, chong 
tham nhng lam cho can bO,  cong chrc hiêu và thtjc hin. 

- Nhüng ni dung co lien quan linh virc qu.ãn l' cüa ngành eo th gay. tiêu 
cue duoc dim vao nOi quy, quy ché lam viêc, quy ché chi tiCu nOi bô cua co quan 
va dixoc lãnh dao thucng xuyên nhãc nha trong cac cuOc hop, sinh hoat chi bO 
hang thang, hop bao tuãn va phân cong Van phong, Thanh tra So tham misu ban 
hành van bàn chi dao,  dé xuãt xü I khi có vi phm. Qua do, hãu het can bô, cong 
chirc dA nhn thirc sâu sac ye cong tác phông, chong tham nhng . 

NhIn chung, di ngü can b, cong chCrc nm v&ng ni dung co b.ân nhn 
thuc dixcic thuân loi, kho khãn, thach thuc, diên biên phirc tap cua co chO thi tnrong 
và cong tác phOng, chOng.tham nhüng, dOng.thäi kiên quyet dâu tranh v&i m9i biêu 
hin sai trái. Vâi k&. qua và nhn thirc nhu dã nêu trn, ben canhcüng  cOn mt so 
it can bô, cOng chixc tinh than trach nhiêm chi.ra cao, y thuc thuc hanh tiêt kiêm, 
chông lang phi con han chê 

2. Dir báo tInh hInh tharn nhüng 

Sâ K hoach va D.0 tu vci vai trO thu'c hiên chirc nänquânlYnha nu&c v 
Ké hoach va Dâu tu, môt so linh vtxc nhay cam nhix dâu tu xãy dung Ca ban, dang 
k kinh doanh,... tuy nhiên thai gian qua, Sä Ké hooch và Dãu tu chraphat hin 
trllclng hop tham nh(ng nao Fuy vãy, trong thai gian toi viCe phat hiCn va xu ly 
tham nhüng con. gp nhiêukhó khãn va tiCm an có the xäyra bât.c•ftic nàa 

HI. DANH GIA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 

1.Mãtdrnyc . .
. 

- H th6ng van bàn pháp lut v cOng tác phOng, chng tham nh•üngtuong 
dôi day du, thông nhât, dông bô, hap hiCn, hap phap, on dinh lâu dai du'crc thu'c thi 
nghiCm chinh trong dai sOng dâ tao  diêu kin thun Ii cho don vj thrchién nhiêm 
vI. 

- Công,tac phOng, chOng tham nhüng luôn disqc Dãng üy, Ban Giám dic 
quan tam, nhât là cong tác giáo dye chInh trj tu tuâng, phO biên kjp thai các vAn 
bàn quy pharn pháp lut gAn vol chuong trInh hãnh dng ye cOng tác phông, chOng 
tham nh€ing lam cho can b, cOng chüc hiCu vã thic hiên. 
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2. Han ch, vithng mac, nguyen nhãn 

- Dcii ngC can b lam cong tác thanh tra, phông chông tham nhCng con hn 
chê ye so lixçing và this&ng xuyén Iuân chuyên cong tác là mt trâ ngi kin. 

- Vic tip cn các lOp tp hun v cong tác thanh tra, phOng chng tham 
nhUng cOn hn chê. 

IV. PHU'NG HUNG, NHIEM VU, GJAI PHAP vA KIEN NGHI, 
BE XUAT 

I. Phuong pháp, nhiêm vu, giãi pháp 

Tip tyc tuyên truyn pháp lut v phOng chng tharn nhüng, thuc hiên các 
giãi pháp phOng ngira tham nhüng, chi.i trong viêc cOng khai, minh b?ch  trong hot 
dng cOa các ca quan; cãi cách thCi tyc hành chinh; chuyên dôi vi tn cong tác; thirc 
hin tot quy tãc Ong xcr, dao  dOc nghê nghip. 

2. Kiên ngh, d xut 

Thanh tra ChInh phü, Thanh tra tinh thithng xuyên mO các lOp tp hun, 
bôi di.rOng nghip vii cho di ngU can b, cong chOc, viên chiirc lam cong tác 
phông, chông tham nhQng. 

- B sung can b lam cong tác thanh tra, phOng chng tham nhüng. 

B. CONG TAC niu'c HANH TIET KIEM, CHONG LANG PHI 

I. Cong tác chi do, diéu hành, to chü'c thrc hành tit kim, ch6ng lang 
phI 

1. V cong tác tuyên truyn, phô bién, quán trit chü tru'ong cüa Bang, 
quy d!nh  cüa phãp Iut ye THTK, CLP 

Thông qua các cuc hop giao ban hang tun, länh do SO thrOng xuyên 
nhäc nhO, chi dao các b phân thrc hin tot các quy djnh ye thirc hành tiêt kim, 
chong lang phi (sau day gi tat là THTK, CLP). D.c bit là sinh hoat"Ngày  pháp 
lu.t" cOa co quan luôn lông ghép các ni dung tuyên truyên, phô biên quán trit 
các quy djnh cCia pháp lut ye THTK, CLP và các van bàn huOng dan cO lien quan. 

2. ye cOng tác lãnh do, chi do xãy diyng và to chLrc thyc hin THTK, 
CLP 

Thirc hin nghiêm các ni dung cOa Lut Thiyc hãnh tiêt kirn, chong lang 
phI, tiêpthu ' kiên chi d?o  cüa UBND tinh dê tiên hãnh xãy dirng kê hotch Va tO 
chirc triên khai phO biên thuc hiên. TrCn ca so do, SO dà to chirc chi dao cac bô 
phãn chuyên mOn nghiêrn tiic t.hrc hin diing tinh than vá ni dung quy djnh trong 
qua trInh mua sam, trang bj tài san và chi hoat dng thtrOng xuyên cUa coquan, 
dc bit là trong sir dyng van phOng phâm, di cong tác, hi ngh vOl tinh than tiêt 
kiêm. 

3. Cong tc thanh tra, kim tra, giám sat ye THTK, CLP: 

- Cong tác thanh tra, kiem tra thrc hin pháp lut v THTK, CLP luôn gan lien 
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vo'i qua trInh chi dao, diu hành rni hoat dng thung xuyên ti dan v. 

- Phát huy vai trO giánl sat cüa các to chik. doàn the Irong ca quan. dan vl nhrn 
kjp thi phát hin vâ diêu chinh các hãnh vi vi phiii ye TFITK. CLP. 

4. V xãy ding, ban hành van ban quy phm pháp lut v THTK, CLP 

Trong nãm, không duçic UBND tinh giao tham miru xây dirng van ban 
QPPL ye THTK, CLP. 

0 S .. •a - II. Tinh hinh, ket qua thrc hanh tiet kiçm, chong lang phi 

1. Kêt qua THTK, CLP 

Trong niên d, do tri sô thuc tôa nhà UBND tinh nên dan v không chi trâ 
chi phi diên, nuóc sinh hoot. Thi gian tâi, dan vi së can dôi kinh phi hot dng và 
thçrc hin các giâi pháp tiêt kirn, thçrc hin kê hoach chi tiêu theo du toán dirac 
d uyt. 

2. Hành vi lang phi và két qua xü l hành vi lang phi: 

- S vic lang phi dã phát hin: 0 

- S sir viêc dã duac xCr l: 0 

- sé, nguèi vi phm và hmnh thtrc k lut: 0 

HI. Phu'o'ng hixó'ng, nhiêrn viii và các giãi pháp ye thrc hành tiêt kiêm, 
chng tang phi can tp trung triên khai thyc hin trong thol gian tó'i 

1. Phu'ong hu*ng, nhim vy 

- Tip tic t chrc tuyên truyn, ph bin cac chü truang, chInh sách cüa 
Dâng vã pháp lut cüa Nhà nuOc ye THTK, CLP den toàn the cong chfrc, viên 
chü'c vã nhân viên ti don vj. Kp thO'i tuyên dtro'ng nhü'ng cá nhân có dóng 
gop tIch crc trong cong tác THTK, CLP lam guirng diCn hInh, dông thOi xü' l 
nhü'ng truong hQp vi pham pháp Iut ye THTK, CLP. 

- Thyc hiên chi tiêu tiët kirn trén ca so' kinh phi du'çrc cp có thâm quyn 
phê duyt, tiêt giãm tôi da chi phi cwic cong van din thoai, van phông phârn,... 
Tharn gia, to chrc các cutc h9p, hi nghj trên tinh than tiêt kiêm, Co hiêu qua. 

- Nghiem tüc thirc hin Quy ch chi tiêu ni b ti dan vj. 

2. Các giãi pháp thy'c hin 

- Tang cithng cOng tác Iành do, chi do vic THTK, CLP t?i  ca quan, don 
vj; thtthng xuyên chi do to chrc thrc hin râ soát, ban hánh bô sung các chi.rong 
trInh, kê hotch THTK, CLP; xây d1rng các djnh mrc tiêt kirn cy the trong nrng 
Iinh vrc quãn 1' dê giao thành chi tiêu phân dâu; dông thO'i gãn vO'i ca ch khen 
thurng vã xü l nghiêrn các trLr&ng hçp vi phrn; cOng khai xu l' cá nhân vi pham 
trong THTK, CLP dê nãng cao tInh ran de cOa pháp luãt. 

IV. DC xu1, kin nghj ye thy'c hanh tit kiêm, chng Iing phi 

- Nâng cao hon nü'a cOng tác THTK, CLP trong các ca quan, don vi Nhã 
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rnr&c, d nghj cn dy m?nh cong tác thanh tra, kirn tra, giám sat di dôi vói cOng 
tác thi dua, khen thu&ng. Qua do, biêu du'ang, khuyên khIch và nhân rng các tp 
the, cá nhân thçrc hin tOt các quy dinh THTK, CLP Va kjp thO'i xcr l các dan vi, 
cá nhân vi phm. 

- Cp có thm quyn xem xét vic thirc hành tiêt kim di dOi vó'i tInh hInh 
th.ic té tai các dan vi. 

Trén dày là bão cáo kt qua cong tác phông, chong tharn nhüng; thirc hánh 
tiêt kim chông ng phi cüa Sa Ké ho?ch vã Dáu U' báo cáo Doân Giám sat 
Thithng trirc Hi dông nhân dan tinh xern xét, tOng hçp./. 

Noi nhn: 
- Hi dâng nhân dan; 
- Ban Giám dôc (10); 
- Liru: VP; hr. 

 

1Nguyn Dü'c Thánh 
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