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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cà Mau, ngày       tháng 12 năm 2022 
  

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

b) Sự cần thiết xây dựng báo cáo 

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện; theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022, UBND 

tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. 

c) Nội dung báo cáo 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao về công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng 

phí, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

và một số nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính: Công tác chỉ đạo, điều 

hành, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình, kết quả 

thực hành tiế kiệm, chống lãng phí năm 2022; một số nhiệm vụ trọng tâm thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 
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3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

Tại Hội nghị thẩm tra, nội dung báo cáo đã được HĐND tỉnh giám sát 

chuyên đề năm 2022, các đại biểu thống nhất với nội dung báo cáo và không có ý 

kiến đóng góp gì thêm. Những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong Báo cáo số 

108/BC-ĐGS ngày 18/10/2022 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về 

kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (từ ngày 01/7/2019 – 31/12/2021), đề 

nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện tốt. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Về đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Ban Kinh 

tế - Ngân sách có nhận định như sau: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến 

đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, tình trạng sạt lở đất bờ biển, bờ sông 

ngày càng nghiêm trọng; giá xăng, dầu, một số hàng hóa, dịch vụ, vật tư biến động, 

khan hiếm,... nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí được triển khai chủ động, kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình 

triển khai thực hiện. Hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước được chú trọng; quản lý 

chặt chẽ nguồn thu, nhiều nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các 

nhiệm vụ quan trọng. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ 

quan nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi 

công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai 

thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí. 

Tuy nhiên, báo cáo chưa có kết quả cụ thể đã tiết kiệm hoặc kết quả thực 

hiện như: Lĩnh vực tài chính công, tài sản công, tài sản trong doanh nghiệp nhà 

nước, bao gồm cả vấn đề liên quan đến năng suất, tiết kiệm thời gian lao động của 

cán bộ, công chức; lĩnh vực tài nguyên - đất đai - khoáng sản - bảo vệ môi trường. 

Chưa làm rõ và có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn hiện nay trong 

công tác quy hoạch, đầu tư; trong việc ban hành và thực hiện đơn giá, định mức 

nói chung, nhất là lĩnh vực xây dựng; trong giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu 

dịch vụ công, mua sắm công, mua sắm thiết bị, vật tư. Chưa thống kê các dự án 

treo, dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, vi phạm trật tự trong xây dựng... gây 

lãng phí, nhất là khu vực đô thị. Chưa thể hiện được kết quả hoạt động của các quỹ 

ngoài ngân sách. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022 còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Việc xây dựng 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ và cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng 

yêu cầu đặt ra; việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước còn một số bất cập, gây 

lãng phí; tiến độ thực hiện một số dự án chậm, không giải ngân hết kế hoạch vốn 

được giao, một số giải ngân đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ giải phóng mặt bằng, 
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giải ngân một số dự án đầu tư rất chậm. 

Các tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là công tác triển khai chỉ 

đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số địa phương, đơn vị chậm, chưa 

cụ thể; nhận thức việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một bộ 

phận cán bộ, công chức người dân và doanh nghiệp còn hạn chế,...  

Ban Kinh tế - Ngân sách tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong báo 

cáo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các mục 

tiêu, giải pháp đã đề ra và có giải pháp để thực hiện thực chất, hiệu quả hơn trong thời 

gian tới. Đồng thời, có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế và thực hiện tốt 

những kiến nghị đã được nêu tại Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 19/10/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (từ 

ngày 01/7/2019 – 31/12/2021). 

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết, kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, LT.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đương 
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