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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

S�: 2565/Q�-UBND 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc 

Nam ��nh, ngày 29 tháng 11 n�m 2021 
  

QUY�T ��NH 

V� vi�c ban hành Ch��ng trình t�ng th�  

v� th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí giai �o�n 2021-2025 

 �Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; 

C�n c� Lu�t Th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí ngày 26/11/2013; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 84/2014/N�-CP ngày 08/9/2014 c�a Chính ph� quy 
��nh chi ti�t m�t s� �i�u c�a Lu�t Th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 1845/Q�-TTg ngày 02/11/2021 c�a Th� t��ng Chính 
ph� v� vi�c ban hành Ch��ng trình t�ng th� c�a Chính ph� v� th�c hành ti�t ki�m, 
ch�ng lãng phí giai �o�n 2021-2025; 

C�n c� Thông t� s� 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 c�a B� Tài chính 
h��ng d�n m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 84/2014/N�-CP ngày 08/9/2014 c�a Chính 
ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u c�a Lu�t Th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí; 

Theo �� ngh� c�a S� Tài chính t�i V�n b�n s� 1829/STC-TTra ngày 24/11/2021. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Quy�t ��nh này Ch��ng trình th�c hành ti�t 
ki�m, ch�ng lãng phí giai �o�n 2021-2025. 

 �i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày ký. 

 �i�u 3. Chánh V�n phòng UBND t�nh, Giám ��c S� Tài chính; Th� tr��ng 
các S�, ban, ngành, �oàn th�; các doanh nghi�p nhà n��c; Ch� t�ch UBND các 
huy�n, thành ph� và Th� tr��ng các ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành 
Quy�t ��nh này./. 
 TM. �Y BAN NHÂN DÂN 

CH� T�CH 
 

Ph�m �ình Ngh� 
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�Y BAN NHÂN DÂN 

T�NH NAM ��NH 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 

 

CH��NG TRÌNH  

T�ng th� th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí giai �o�n 2021-2025 

(Kèm theo Quy�t ��nh s�: 2565/Q�-UBND ngày 29/11/2021 c�a UBND t�nh Nam ��nh) 

 

I. M�C TIÊU, YÊU C�U, NHI�M V� TR�NG TÂM C�A TH�C 
HÀNH TI�T KI�M, CH�NG LÃNG PHÍ GIAI �O�N 2021-2025  

1. M�c tiêu  

M�c tiêu c�a th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí (sau �ây vi�t t�t là 
“THTK, CLP”) giai �o�n 2021-2025 là tri�t �� THTK, CLP trong các l�nh v�c, 
góp ph�n huy ��ng, phân b�, s� d�ng có hi�u qu� các ngu�n l�c �� phòng, 
ch�ng, ng�n ch�n ��i d�ch Covid-19, ��m b�o phát tri�n kinh t� - xã h�i, qu�c 
phòng, an ninh trên ��a bàn t�nh Nam ��nh, ph�n ��u hoàn thành các ch� tiêu t�i 
Ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� t�nh l�n th� XX và K� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã 
h�i 5 n�m 2021-2025.  

2. Yêu c�u  

a) THTK, CLP ph�i bám sát ch� tr��ng, ��nh h��ng t�i các Ngh� quy�t c�a 
��ng, Qu�c h�i, ��c bi�t ph�i g�n v�i vi�c th�c hi�n 06 nhi�m v� tr�ng tâm, 03 
��t phá chi�n l��c và 12 gi�i pháp t�i Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n 
th� XIII c�a ��ng; ph�n ��u hoàn thành các ch� tiêu ch� y�u v� kinh t�, xã h�i 
�� ra t�i K� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i 5 n�m 2021-2025.  

b) THTK, CLP ph�i ��m b�o thúc ��y vi�c huy ��ng, qu�n lý, khai thác, s� 
d�ng có hi�u qu� các ngu�n l�c kinh t� trên ��a bàn t�nh cho phát tri�n kinh t� - 
xã h�i c� n��c nói chung và trên ��a bàn t�nh nói riêng.  

c) THTK, CLP ph�i ���c xác ��nh là m�t trong nh�ng nhi�m v� tr�ng tâm, 
mang tính th��ng xuyên c�a các c�p, các ngành, các ��a ph��ng, các doanh 
nghi�p và nhân dân trên ��a bàn t�nh, g�n v�i �� cao trách nhi�m c�a ng��i 
��ng ��u trong ch� ��o �i�u hành và t� ch�c th�c hi�n; ��m b�o phân công, 
phân c�p c� th�, rõ ��u m�i th�c hi�n.  

d) Các ch� tiêu THTK, CLP trong các l�nh v�c ph�i ���c l��ng hóa t�i �a, 
b�o ��m th�c ch�t, có c� s� cho vi�c �ánh giá, ki�m tra, giám sát k�t qu� th�c 
hi�n theo quy ��nh.  

�) THTK, CLP ph�i g�n v�i t�ng c��ng công tác thanh tra, ki�m tra giám 
sát, thúc ��y c�i cách hành chính, s�p x�p t� ch�c b� máy c�a h� th�ng chính tr�, 
phòng ch�ng tham nh�ng, tiêu c�c.  

3. Nhi�m v� tr�ng tâm  

Vi�c xây d�ng và th�c hi�n Ch��ng trình THTK, CLP giai �o�n 2021-
2025 là m�t gi�i pháp quan tr�ng nh�m t�o ngu�n l�c góp ph�n kh�c ph�c h�u 
qu� c�a d�ch b�nh, thiên tai, bi�n ��i khí h�u, t�o �à khôi ph�c và phát tri�n kinh 
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t� trên ��a bàn t�nh, ��m b�o hoàn thành k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i giai 
�o�n 2021-2025. Vì v�y, công tác THTK, CLP giai �o�n 2021-2025 c�n t�p 
trung vào m�t s� nhi�m v� tr�ng tâm sau �ây:  

a) Th�c hi�n hi�u qu� các nhi�m v�, gi�i pháp ch� y�u trong các l�nh v�c 
�� khôi ph�c và phát tri�n kinh t�, ph�n ��u th�c hi�n cao nh�t các m�c tiêu, 
nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i theo Ngh� quy�t c�a ��i h�i ��ng b� t�nh 
l�n th� XX �ã �� ra.  

b) Si�t ch�t k� lu�t, k� c��ng tài chính, ngân sách; t�ng c��ng qu�n lý thu, 
th�c hi�n quy�t li�t các gi�i pháp ch�ng th�t thu, chuy�n giá, tr�n thu�, thu h�i 
n� thu�. Ti�p t�c quán tri�t nguyên t�c công khai, minh b�ch và yêu c�u tri�t �� 
ti�t ki�m, ch�ng lãng phí trong tri�n khai nhi�m v�, d� án, �� án. Th�c hi�n 
�úng d� toán ngân sách nhà n��c ���c H�i ��ng nhân dân t�nh thông qua.  

c) T�ng c��ng qu�n lý, ��y nhanh ti�n �� th�c hi�n, gi�i ngân v�n ��u t� 
công �� góp ph�n thúc ��y t�ng tr��ng kinh t�, t�o vi�c làm, thu nh�p cho ng��i 
lao ��ng, ��ng th�i t�o ra n�ng l�c s�n xu�t m�i, thu hút ��u t� ph�c v� phát 
tri�n kinh t� - xã h�i, trong �ó t�p trung ��u t� các công trình k�t c�u h� t�ng 
tr�ng �i�m theo tinh th�n Ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� t�nh l�n th� XX.  

d) ��y m�nh tri�n khai thi hành Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công và các 
v�n b�n quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t, góp ph�n qu�n lý ch�t ch�, s� d�ng ti�t 
ki�m, khai thác có hi�u qu� tài s�n công, phòng, ch�ng th�t thoát, lãng phí, tham 
nh�ng, phát huy ngu�n l�c nh�m tái t�o tài s�n và phát tri�n kinh t� - xã h�i.  

�) Ch�ng lãng phí trong qu�n lý, s� d�ng tài nguyên thiên nhiên, trong x� 
lý ô nhi�m môi tr��ng. Hoàn thi�n ��ng b� h� th�ng, c� ch�, chính sách, công 
c� thúc ��y qu�n lý, s� d�ng ti�t ki�m và hi�u qu� tài nguyên thiên nhiên. T�ng 
c��ng qu�n lý vi�c th�m dò, khai thác, ch� bi�n, s� d�ng khoáng s�n ��m b�o 
nguyên t�c ho�t ��ng khoáng s�n theo quy ��nh t�i Lu�t Khoáng s�n, phù h�p 
v�i th�c t� quy mô và hi�u qu� ��u t�.  

e) ��i m�i và nâng cao hi�u qu� doanh nghi�p nhà n��c, ��y nhanh �ng 
d�ng khoa h�c, công ngh�, ��i m�i sáng t�o, qu�n tr� theo chu�n m�c qu�c t�, 
b�o ��m doanh nghi�p nhà n��c là m�t l�c l��ng v�t ch�t quan tr�ng c�a kinh 
t� nhà n��c. ��y m�nh c� c�u l�i, c� ph�n hóa, thoái v�n; nâng cao hi�u qu� 
��u t� v�n nhà n��c t�i doanh nghi�p. 

g) Kiên quy�t ��i m�i, s�p x�p t� ch�c b� máy, gi�m ��u m�i, tránh ch�ng 
chéo, tinh gi�n biên ch� g�n v�i c� c�u l�i ��i ng� công ch�c, viên ch�c. Tri�n 
khai quy�t li�t công tác s�p x�p, t� ch�c l�i các ��n v� s� nghi�p công l�p b�o 
��m tinh g�n, có c� c�u h�p lý, có n�ng l�c t� ch�, qu�n tr� tiên ti�n, ho�t ��ng 
hi�u l�c, hi�u qu�, gi� vai trò ch� ��o trong th� tr��ng d�ch v� s� nghi�p công; 
cung �ng d�ch v� s� nghi�p công c� b�n, thi�t y�u có ch�t l��ng ngày càng cao.  

h) Tích c�c ��y nhanh quá trình chuy�n ��i s� t�i các s�, ban, ngành, 
UBND các huy�n, thành ph� theo K� ho�ch s� 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 
c�a UBND t�nh Nam ��nh th�c hi�n Ngh� quy�t s� 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 
c�a Ban Ch�p hành ��ng b� t�nh v� chuy�n ��i s� t�nh Nam ��nh ��n n�m 
2025, ��nh h��ng ��n n�m 2030.  
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i) Nâng cao nh�n th�c c�a các c�p, các ngành, các cán b�, công ch�c, viên 
ch�c trong ch� ��o �i�u hành và t� ch�c th�c hi�n các ch� tiêu, gi�i pháp v� 
THTK, CLP. T�ng c��ng công tác ph� bi�n, tuyên truy�n c�ng nh� thanh tra, 
ki�m tra v� THTK, CLP g�n v�i c� ch� khen th��ng, k� lu�t k�p th�i nh�m t�o 
s� chuy�n bi�n rõ nét v� nh�n th�c và t� ch�c th�c hi�n � các c� quan, ��n v�.  

II. M�T S� CH� TIÊU TI�T KI�M, CH�NG LÃNG PHÍ TRONG 
CÁC L�NH V�C  

THTK, CLP giai �o�n 2021-2025 ���c th�c hi�n trên t�t c� các l�nh v�c 
theo quy ��nh c�a Lu�t THTK, CLP, trong �ó t�p trung vào m�t s� l�nh v�c c� 
th� sau:  

1. Trong qu�n lý, s� d�ng kinh phí chi th��ng xuyên c�a ngân sách nhà n��c 

a) Th�c hi�n si�t ch�t k� lu�t tài khóa - ngân sách nhà n��c; b�o ��m chi 
ngân sách nhà n��c ti�t ki�m, hi�u qu� và theo �úng d� toán ���c H�i ��ng 
nhân dân t�nh thông qua, trong �ó chú tr�ng các n�i dung sau:  

- Tri�t �� ti�t ki�m các kho�n chi th��ng xuyên c�a ngân sách nhà n��c 
(không k� ti�n l��ng và các kho�n có tính ch�t l��ng) �� �u tiên t�ng chi ��u t� 
phát tri�n, h��ng t�i m�c tiêu gi�m d�n t� tr�ng chi th��ng xuyên trong t�ng chi 
ngân sách nhà n��c. Rà soát các nhi�m v� chi ch�a th�c s� c�p thi�t; h�n ch� 
t�i �a b� sung ngân sách nhà n��c ngoài d� toán �� t� ch�c l� h�i, h�i ngh�, h�i 
th�o, khánh ti�t, �i công tác n��c ngoài..., dành ngu�n phòng ch�ng, kh�c ph�c 
h�u qu� c�a d�ch b�nh, thiên tai, bi�n ��i khí h�u, th�c hi�n các nhi�m v� chi an 
sinh xã h�i, ��m b�o an ninh, qu�c phòng và c�i cách chính sách ti�n l��ng, b�o 
hi�m xã h�i theo tinh th�n Ngh� quy�t s� 21-NQ/TW và Ngh� quy�t s� 28-
NQ/TW c�a Ban ch�p hành Trung ��ng khóa XII.  

- Rà soát, tích h�p các chính sách, ch� �� an sinh xã h�i trong các ch��ng 
trình m�c tiêu qu�c gia ��m b�o t�p trung, �úng m�c tiêu, �úng ��i t��ng, tránh 
trùng l�p, dàn tr�i. Hoàn thi�n h� th�ng an sinh xã h�i b�n v�ng, trong �ó b�o 
hi�m xã h�i là tr� c�t chính, huy ��ng các ngu�n l�c �� h� tr� các ��i t��ng y�u 
th�, gi�m nghèo �a chi�u; làm t�t h�n công tác ��n �n �áp ngh�a. Qu�n lý m�ng 
l��i an sinh xã h�i th�ng nh�t trên n�n t�ng s�, k�t n�i liên thông, tích h�p các 
h� th�ng d� li�u v� b�o hi�m xã h�i, dân c�..., tránh tr�c l�i chính sách 

C�t gi�m các ch��ng trình, d� án, �� án �ã ���c c�p có th�m quy�n quy�t 
��nh nh�ng kém hi�u qu�. Không �� xu�t v�i ch��ng trình, d� án, �� án có n�i 
dung trùng l�p, thi�u tính kh� thi, không th�c s� c�n thi�t và ch�a b� trí ���c 
ngu�n kinh phí b�o ��m th�c hi�n.  

- ��i m�i m�nh m� c� ch� qu�n lý ngân sách nhà n��c v� khoa h�c trên 
tinh th�n ti�t ki�m, hi�u qu�, �� cao tinh th�n t� l�c, t� c��ng; xây d�ng rõ 
tr�ng tâm, tr�ng �i�m nghiên c�u; t�p trung gi�i quy�t d�t �i�m t�ng vi�c, 
không dàn tr�i, dây d�a kéo dài làm lãng phí ngu�n l�c; h��ng t�i ph�c v� s�n 
xu�t, kinh doanh, l�y doanh nghi�p làm tr�ng tâm, thúc ��y ��i m�i sáng  t�o; 
kh�i thông ngu�n l�c ��u t� cho khoa h�c công ngh� và ��i m�i sáng t�o. Có c� 
ch� phân chia l�i ích h�p lý ��i v�i k�t qu� nghiên c�u khoa h�c s� d�ng ngân 
sách nhà n��c, t�o �i�u ki�n thúc ��y quá trình th��ng m�i hóa �ng d�ng k�t 
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qu� nghiên c�u. Th�c hi�n công khai v� n�i dung th�c hi�n nhi�m v� khoa h�c 
và công ngh� theo quy ��nh pháp lu�t.  

- S� d�ng hi�u qu� kinh phí ngân sách nhà n��c th�c hi�n nhi�m v� giáo 
d�c và �ào t�o theo ph��ng châm l�y h�c sinh làm tr�ng tâm, nhà tr��ng làm 
n�n t�ng, giáo viên là ��ng l�c, ��i m�i t� duy t� trang b� ki�n th�c sang trang 
b� n�ng l�c, ph�m ch�t toàn di�n cho h�c sinh, l�y hi�u qu� và s� hài lòng c�a 
ng��i dân làm th��c �o. ��u t� ngân sách nhà n��c cho các c� s� giáo d�c 
công l�p c�n có tr�ng �i�m, ti�p t�c kiên c� hóa tr��ng h�c, nh�t là ��i v�i các 
c� s� giáo d�c � các vùng có �i�u ki�n kinh t� xã h�i khó kh�n. Ngân sách nhà 
n��c t�p trung �u tiên cho phát tri�n giáo d�c m�m non và giáo d�c ph� thông. 
Ti�p t�c ��y m�nh xã h�i hóa, tr��c h�t � ��a bàn có kh� n�ng xã h�i hóa cao 
nh�m thu hút các ngu�n l�c ngoài nhà n��c ��u t� cho giáo d�c, �ào t�o, phát 
tri�n nhân l�c ch�t l��ng cao.  

- S� d�ng hi�u qu� kinh phí ngân sách nhà n��c c�p cho s� nghi�p y t�. 
��y m�nh xã h�i hoá, huy ��ng t�ng th� các ngu�n l�c cho ��u t� phát tri�n h� 
th�ng y t�, nh�t là y t� d� phòng, y t� tuy�n c� s�. T�ng b��c chuy�n chi 
th��ng xuyên t� ngân sách nhà n��c c�p tr�c ti�p cho c� s� khám, ch�a b�nh 
sang h� tr� ng��i tham gia b�o hi�m y t� g�n v�i l� trình tính �úng, tính �� giá 
d�ch v� y t�. Xây d�ng c� ch� giá d�ch v�, thanh toán b�o hi�m y t� theo h��ng 
ngân sách nhà n��c, b�o hi�m y t� b�o ��m chi tr� cho các d�ch v� � m�c c� 
b�n, ng��i s� d�ng d�ch v� chi tr� cho ph�n v��t m�c. Hoàn thi�n c� ch�, tháo 
g� khó kh�n cho các hình th�c h�p tác công t�, liên doanh, liên k�t cung �ng 
d�ch v� y t�.  

b) Quy�t li�t ��i m�i h� th�ng t� ch�c và qu�n lý, nâng cao ch�t l��ng, 
hi�u qu� ho�t ��ng ��n v� s� nghi�p công l�p theo tinh th�n Ngh� quy�t s� 19-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 n�m 2017 c�a H�i ngh� l�n th� 6 Ban Ch�p hành 
Trung ��ng ��ng khóa XII. Hoàn thành vi�c giao quy�n t� ch� toàn di�n cho 
các ��n v� s� nghi�p công l�p theo quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 60/2021/N�-CP 
ngày 21 tháng 6 n�m 2021 c�a Chính ph� v� c� ch� t� ch� tài chính c�a ��n v� 
s� nghi�p công l�p trên c� s� tính �úng, tính �� giá d�ch v� công theo l� trình, 
��m b�o công khai, minh b�ch; ph�n ��u ��t m�c tiêu ��n n�m 2025 có t�i thi�u 
20% ��n v� t� ch� tài chính.  

��i v�i d�ch v� s� nghi�p công s� d�ng ngân sách nhà n��c, quy ��nh giá 
d�ch v� s� nghi�p công t�ng b��c tính �� các chi phí ��i v�i các lo�i d�ch v� c� 
b�n, thi�t y�u, ��ng th�i g�n v�i chính sách h� tr� phù h�p cho ng��i nghèo, 
��i t��ng chính sách; ��i v�i giá d�ch v� s� nghi�p công không s� d�ng ngân 
sách nhà n��c thì giao quy�n t� ch� cho các ��n v� cung �ng d�ch v� t� quy�t 
��nh giá theo nguyên t�c b�o ��m bù ��p chi phí và có tích l�y, phù h�p v�i giá 
lo�i hình d�ch v� t��ng t�, c�nh tranh c�a các ��n v� cung �ng d�ch v� trên th� 
tr��ng; tr� các d�ch v� công nhà n��c ph�i qu�n lý giá theo quy ��nh pháp lu�t 
v� giá.  

2. Trong qu�n lý, s� d�ng v�n ��u t� công  

a) Th�c hi�n có hi�u qu� các quy ��nh c�a Lu�t ��u t� công s� 
39/2019/QH14 và các v�n b�n h��ng d�n Lu�t �� v�n ��u t� công th�c s� �óng 
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vai trò d�n d�t, thu hút t�i �a các ngu�n l�c t� các thành ph�n kinh t� khác theo 
ph��ng châm “��u t� công d�n d�t ��u t� t�”, ngu�n l�c bên trong là c� b�n, 
lâu dài, quy�t ��nh, ngu�n l�c bên ngoài là quan tr�ng �� ph�c v� các m�c tiêu 
phát tri�n kinh t� - xã h�i, ��c bi�t là ��u t� phát tri�n h� th�ng k�t c�u h� t�ng 
theo ph��ng th�c ��i tác công t�.  

b) Th�c hi�n ti�t ki�m t� ch� tr��ng ��u t�, ch� quy�t ��nh ch� tr��ng ��u 
t� các d� án có hi�u qu� và phù h�p v�i kh� n�ng cân ��i ngu�n v�n ��u t� 
công; ��m b�o 100% các d� án ��u t� công có ��y �� th� t�c theo quy ��nh c�a 
Lu�t ��u t� công.  

c) Vi�c b� trí v�n ��u t� công ph�i phù h�p v�i ��nh h��ng m�c tiêu, k� 
ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i 5 n�m 2021-2025, Chi�n l��c phát tri�n kinh t� 
- xã h�i 10 n�m 2021-2030, �� án C� c�u l�i ��u t� công giai �o�n 2017-2020 
và ��nh h��ng ��n n�m 2025 ���c phê duy�t t�i Quy�t ��nh s� 63/Q�-TTg 
ngày 12 tháng 01 n�m 2018 c�a Th� t��ng Chính ph�.  

��ng th�i, ph�i th�c hi�n �úng th� t� �u tiên quy ��nh t�i Lu�t ��u t� 
công, Ngh� quy�t s� 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 n�m 2020 c�a �y 
ban Th��ng v� Qu�c h�i quy ��nh v� các nguyên t�c, tiêu chí và ��nh m�c phân 
b� v�n ��u t� ngu�n ngân sách nhà n��c giai �o�n 2021-2025 và Quy�t ��nh s� 
26/2020/Q�-TTg ngày 14 tháng 9 n�m 2020 c�a Th� t��ng Chính ph� quy ��nh 
chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Ngh� quy�t s� 973/2020/QH14. ��u t� công có 
tr�ng tâm, tr�ng �i�m, t�p trung cho 3 ��t phá chi�n l��c, 6 nhi�m v� tr�ng tâm, 
các l�nh v�c �u tiên, vùng ��ng l�c, vùng khó kh�n, vùng ch�u �nh h��ng l�n 
b�i d�ch b�nh, thiên tai, bi�n ��i khí h�u, các công trình, các d� án tr�ng �i�m 
có s�c lan t�a cao; b�o ��m c� c�u ��u t� hài hòa, h�p lý, gi�a các ��a ph��ng, 
l�nh v�c, v�a gia t�ng ��ng l�c t�ng tr��ng, v�a b�o ��m an sinh xã h�i. M�c 
v�n b� trí cho t�ng d� án ph�i phù h�p v�i ti�n �� th�c hi�n và kh� n�ng gi�i 
ngân trong t�ng n�m.  

��i v�i các ngu�n v�n vay �� ��u t� k�t c�u h� t�ng kinh t� - xã h�i, ph�i 
���c ki�m soát m�t cách ch�t ch� v� m�c tiêu, hi�u qu� ��u t�, k� ho�ch tr� n� 
và nh�ng tác ��ng c�a vay v�n ��n �n ��nh kinh t� v� mô.  

d) Kiên quy�t kh�c ph�c tình tr�ng ��u t� dàn tr�i, lãng phí, kém hi�u qu�; 
th�c hi�n c�t b� nh�ng d� án ch�a th�c s� c�n thi�t, c�p bách; ki�m soát s� 
l��ng các d� án kh�i công m�i, b�o ��m t�ng d� án kh�i công m�i ph�i có gi�i 
trình c� th� v� s� c�n thi�t, hi�u qu� ��u t� và s� tuân th� các quy ��nh pháp 
lu�t. 

�) T�m �ng, thanh toán v�n ��u t� theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t ��m 
b�o ti�n �� th�c hi�n d� án và th�i h�n gi�i ngân, s� d�ng v�n hi�u qu�. T�ng 
c��ng công tác quy�t toán d� án hoàn thành thu�c ngu�n v�n nhà n��c, x� lý 
d�t �i�m tình tr�ng t�n ��ng quy�t toán d� án hoàn thành.  

3. Trong qu�n lý ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia  

Qu�n lý, s� d�ng kinh phí các Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia theo �úng 
m�c tiêu, ��i t��ng, nguyên t�c, tiêu chí, ��nh m�c, n�i dung h� tr� ��u t�, ��m 
b�o ti�t ki�m và hi�u qu�.  
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4. Trong qu�n lý, s� d�ng tài s�n công  

a) Ti�p t�c tri�n khai ��ng b� Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công n�m 2017 
và các v�n b�n h��ng d�n nh�m nâng cao hi�u qu� qu�n lý, s� d�ng tài s�n công 
và khai thác h�p lý ngu�n l�c t� tài s�n công theo Ch� th� s� 32/CT-TTg ngày 
10 tháng 12 n�m 2019 c�a Th� t��ng Chính ph�.  

b) T� ch�c rà soát, s�p x�p l�i tài s�n công, ��c bi�t là ��i v�i các c� s� 
nhà, ��t b�o ��m s� d�ng �úng m�c �ích, tiêu chu�n, ��nh m�c theo ch� �� quy 
��nh và phù h�p v�i yêu c�u nhi�m v�, ph�n ��u ��n h�t n�m 2022 hoàn thành 
vi�c s�p x�p l�i, x� lý nhà ��t trên ��a bàn t�nh; kiên quy�t thu h�i các tài s�n s� 
d�ng sai ��i t��ng, sai m�c �ích, v��t tiêu chu�n, ��nh m�c; t� ch�c x� lý tài 
s�n �úng pháp lu�t, công khai, minh b�ch, không �� lãng phí, th�t thoát tài s�n 
công. Th�c hi�n nghiêm quy ��nh pháp lu�t v� ��u giá khi bán, chuy�n nh��ng 
tài s�n công; x� lý nghiêm các sai ph�m.  

c) Hoàn thi�n các c� ch� qu�n lý, s� d�ng và khai thác ��i v�i các lo�i tài 
s�n k�t c�u h� t�ng theo quy ��nh c�a Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công và các 
quy ��nh pháp lu�t chuyên ngành có liên quan, làm c� s� �� t� ch�c khai thác có 
hi�u qu� ngu�n l�c tài chính t� các lo�i tài s�n này. Vi�c th�c hi�n qu�n lý, b�o 
trì, khai thác tài s�n k�t c�u h� t�ng b�o ��m công khai, minh b�ch theo quy 
��nh c�a pháp lu�t v� ��u th�u, ��u giá.  

d) Th�c hi�n mua s�m tài s�n theo �úng tiêu chu�n, ��nh m�c và ch� �� 
quy ��nh ��m b�o ti�t ki�m, hi�u qu�, công khai, minh b�ch; tri�n khai ��ng b�, 
có hi�u qu� ph��ng th�c mua s�m t�p trung, mua s�m qua m�ng ��u th�u qu�c 
gia. H�n ch� mua xe ô tô công và trang thi�t b� ��t ti�n.  

�) Có c� ch� qu�n lý ch�t ch�, hi�u qu� vi�c s� d�ng tài s�n công vào m�c 
�ích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên k�t. Ch� s� d�ng tài s�n công vào 
m�c �ích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên k�t trong các tr��ng h�p ���c 
pháp lu�t quy ��nh, có �� án ���c c�p có th�m quy�n phê duy�t và ph�i ��m 
b�o theo các yêu c�u quy ��nh t�i Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công và v�n b�n 
h��ng d�n nh�m phát huy công su�t và hi�u qu� s� d�ng tài s�n; kiên quy�t 
ch�m d�t, thu h�i tài s�n công s� d�ng vào m�c �ích kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên k�t không �úng quy ��nh.  

e) T�ng c��ng qu�n lý tài s�n ���c hình thành thông qua vi�c tri�n khai 
th�c hi�n nhi�m v� khoa h�c và công ngh� s� d�ng v�n nhà n��c, ��y m�nh 
vi�c th��ng m�i hóa k�t qu� nghiên c�u �� t�ng ngu�n thu cho ngân sách nhà 
n��c. Th�c hi�n x� lý k�p th�i tài s�n c�a các d� án s� d�ng v�n nhà n��c sau 
khi d� án k�t thúc theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t, tránh làm th�t thoát, lãng 
phí tài s�n.  

5. Trong qu�n lý, khai thác, s� d�ng tài nguyên  

a) Qu�n lý ch�t ch�, nâng cao hi�u qu� s� d�ng, phát huy ngu�n l�c kinh 
t�, tài chính t� ��t �ai cho phát tri�n kinh t�, gi�m khi�u ki�n trong l�nh v�c ��t 
�ai. T�ng c��ng thanh tra, ki�m tra, giám sát vi�c th�c thi chính sách, pháp lu�t 
v� ��t �ai theo h��ng ph�i h�p ch�t ch� t� c� s�, t�p trung vào nh�ng v�n �� 
�ang b�c xúc nh�: Các d� án ch�m ��a vào s� d�ng �� lãng phí ��t �ai, qu�n lý 
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��t �ai trong c� ph�n hóa doanh nghi�p... Th�c hi�n nghiêm vi�c x� lý, thu h�i 
các di�n tích ��t �ai, m�t n��c s� d�ng không �úng quy ��nh c�a pháp lu�t, s� 
d�ng ��t sai m�c �ích, sai quy ho�ch, k� ho�ch s� d�ng ��t, s� d�ng lãng phí, 
kém hi�u qu�, b� hoang hóa và l�n chi�m ��t trái quy ��nh.  

b) Th�c hi�n �� án t�ng ki�m kê tài nguyên n��c qu�c gia ���c phê duy�t 
t�i Quy�t ��nh s� 1383/Q�-TTg ngày 04 tháng 8 n�m 2021 c�a Th� t��ng 
Chính ph�; qu�n lý và khai thác b�n v�ng, s� d�ng ti�t ki�m, hi�u qu� ngu�n tài 
nguyên n��c.  

c) Th�c hi�n nghiêm các ch� tr��ng, ��nh h��ng trong �i�u tra, th�m dò, 
khai thác, ch� bi�n, xu�t kh�u khoáng s�n theo Chi�n l��c khoáng s�n ��n n�m 
2020, t�m nhìn ��n n�m 2030 �ã ���c Th� t��ng Chính ph� phê duy�t. Ki�m 
soát ch�t ch� vi�c khai thác khoáng s�n làm v�t li�u xây d�ng; cân ��i gi�a khai 
thác và d� tr� khoáng s�n, phát tri�n b�n v�ng công nghi�p khai khoáng g�n v�i 
b�o v� môi tr��ng và ��m b�o qu�c phòng, an ninh. Th�c hi�n nghiêm các quy 
��nh v� �ánh giá tác ��ng môi tr��ng ��i v�i các d� án khai thác khoáng s�n.  

d) Ti�p t�c ��y m�nh b�o v� và phát tri�n r�ng phòng h� ven bi�n, th�c 
hi�n nghiêm các quy ��nh v� b�o v�, phát tri�n r�ng, b�o t�n �a d�ng sinh h�c. 

Th�c hi�n có hi�u qu� �� án tr�ng cây xanh giai �o�n 2021-2025 ���c Th� 
t��ng Chính ph� phê duy�t t�i Quy�t ��nh s� 524/Q�-TTg ngày 01 tháng 4 n�m 
2021 nh�m góp ph�n b�o v� môi tr��ng sinh thái, c�i thi�n c�nh quan và �ng 
phó v�i bi�n ��i khí h�u.  

�) ��y m�nh nghiên c�u, �i�u tra c� b�n v� tài nguyên và môi tr��ng bi�n 
và h�i ��o theo Quy�t ��nh s� 28/Q�-TTg ngày 07 tháng 01 n�m 2020 c�a Th� 
t��ng Chính ph� phê duy�t Ch��ng trình tr�ng �i�m �i�u tra c� b�n tài nguyên, 
môi tr��ng bi�n và h�i ��o ��n n�m 2030; phát tri�n kinh t� b�n v�ng, ki�m 
soát các ngu�n ô nhi�m môi tr��ng n��c bi�n; b�o t�n c�nh quan và �a d�ng 
sinh h�c bi�n; t�ng c��ng kh� n�ng ch�ng ch�u c�a các h� sinh thái bi�n tr��c 
tác ��ng c�a bi�n ��i khí h�u.  

e) Khuy�n khích phát tri�n n�ng l��ng tái t�o và s� d�ng ti�t ki�m n�ng 
l��ng; ��y m�nh nghiên c�u và xây d�ng các d� án s� d�ng công ngh� tái ch� 
n��c th�i và ch�t th�i. 

g) X� lý tri�t �� các c� s� s� d�ng lãng phí n�ng l��ng, tài nguyên, gây ô 
nhi�m môi tr��ng nghiêm tr�ng; ki�m soát ch�t ch� c� s� ti�m �n nguy c� gây ô 
nhi�m môi tr��ng và các ngu�n x� th�i; t�p trung x� lý rác th�i �ô th�, nông 
thôn, nhân r�ng mô hình x� lý rác th�i hi�u qu�, b�n v�ng; ph�n ��u ��m b�o t� 
l� khu công nghi�p �ang ho�t ��ng có h� th�ng x� lý n��c th�i t�p trung ��t tiêu 
chu�n môi tr��ng ��t 92%, t� l� c� s� ô nhi�m môi tr��ng nghiêm tr�ng ���c 
x� lý ��t 100%, t� l� thu gom và x� lý ch�t th�i r�n sinh ho�t �ô th� b�o ��m 
tiêu chu�n, quy chu�n ��t 90%.  

h) Gi�m c��ng �� n�ng l��ng trong các ngành ngh�, l�nh v�c kinh t�; ti�t 
ki�m n�ng l��ng tr� thành ho�t ��ng th��ng xuyên ��i v�i các c� s� s� d�ng 
n�ng l��ng tr�ng �i�m và các ngành kinh t� tr�ng �i�m tiêu th� nhi�u n�ng 
l��ng.  
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6. Trong qu�n lý các qu� tài chính nhà n��c ngoài ngân sách  

a) ��y m�nh vi�c rà soát, s�p x�p và t�ng c��ng qu�n lý các qu� tài chính 
nhà n��c ngoài ngân sách theo quy ��nh t�i Ngh� quy�t s� 792/NQ-UBTVQH14 
ngày 22 tháng 10 n�m 2019 c�a �y ban Th��ng v� Qu�c h�i và Ch� th� s� 
22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 n�m 2015 c�a Th� t��ng Chính ph� �� gi�m d�n s� 
l��ng, ��ng th�i nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a các qu� tài chính nhà n��c, 
góp ph�n nâng cao hi�u qu� qu�n lý ngu�n l�c tài chính qu�c gia.  

b) T�ng c��ng công khai, minh b�ch trong qu�n lý, s� d�ng các qu� tài 
chính nhà n��c ngoài ngân sách.  

7. Trong qu�n lý, s� d�ng v�n và tài s�n c�a Nhà n��c t�i doanh nghi�p  

a) Th�c hi�n tri�t �� ti�t ki�m n�ng l��ng, v�t t�, chi phí ��u vào; �ng 
d�ng công ngh� m�i �� nâng cao ch�t l��ng, s�c c�nh tranh c�a hàng hóa, ti�t 
ki�m chi phí s�n xu�t kinh doanh, trong �ó, ti�t gi�m t�i �a chi phí qu�ng cáo, 
ti�p th�, khuy�n m�i, hoa h�ng môi gi�i, chi ti�p tân, khánh ti�t, h�i ngh�, chi 
chi�t kh�u thanh toán, chi phí n�ng l��ng.  

b) Ti�p t�c ��y m�nh tái c� c�u doanh nghi�p nhà n��c theo các c� ch�, 
chính sách pháp lu�t c�a Nhà n��c. 

c) T�p trung hoàn thành m�c tiêu c� ph�n hóa và thoái v�n nhà n��c theo 
�úng l� trình và quy ��nh c�a pháp lu�t, b�o ��m các nguyên t�c và c� ch� th� 
tr��ng, minh b�ch, công khai thông tin. ��i m�i cách th�c th�c hi�n c� ph�n 
hóa, thoái v�n nhà n��c t�i doanh nghi�p nhà n��c, trong �ó, t�p trung các gi�i 
pháp ��y nhanh ti�n �� g�n v�i giám sát ch�t ch� vi�c xác ��nh giá tr� quy�n s� 
d�ng ��t, tài s�n c� ��nh, th��ng hi�u và giá tr� truy�n th�ng c�a doanh nghi�p 
c� ph�n hóa.  

d) Rà soát, x� lý các t�n t�i, y�u kém c�a doanh nghi�p nhà n��c và doanh 
nghi�p có v�n nhà n��c, ��m b�o m�c tiêu ��n n�m 2025, hoàn t�t vi�c s�p x�p 
l�i kh�i doanh nghi�p nhà n��c. Th�c hi�n có hi�u qu� các quy�n, ngh�a v�, 
trách nhi�m c�a ch� s� h�u nhà n��c ��i v�i doanh nghi�p nhà n��c và v�n nhà 
n��c t�i doanh nghi�p.  

�) T�ng c��ng qu�n lý, s� d�ng hi�u qu� ngu�n thu t� c� ph�n hóa, thoái 
v�n nhà n��c t�i doanh nghi�p ��m b�o ngu�n thu t� c� ph�n hóa, thoái v�n 
nhà n��c t�i doanh nghi�p ���c qu�n lý t�p trung và ch� s� d�ng cho ��u t� các 
công trình k�t c�u h� t�ng tr�ng �i�m, quan tr�ng c�a ��a ph��ng.  

8. Trong qu�n lý, s� d�ng lao ��ng và th�i gian lao ��ng  

a) Ti�p t�c ��i m�i, s�p x�p t� ch�c b� máy c�a h� th�ng chính tr� tinh g�n, 
ho�t ��ng hi�u l�c, hi�u qu�. Phân ��nh rõ ch�c n�ng, nhi�m v�, quy�n h�n c�a 
t�ng c� quan, t� ch�c, kh�c ph�c tình tr�ng ch�ng chéo, trùng l�p ho�c b� sót 
ch�c n�ng, nhi�m v� gi�a các c� quan, t� ch�c. ��y m�nh tinh gi�n biên ch�, c�i 
cách qu�n lý biên ch� theo v� trí vi�c làm, ch�c danh và ch�c v� lãnh ��o.  

b) Th�c hi�n ��ng b�, hi�u qu� các gi�i pháp, nhi�m v� �� nâng cao n�ng 
su�t lao ��ng theo Ngh� quy�t s� 27-NQ/TW c�a Ban ch�p hành Trung ��ng 
khóa XII và Ch� th� s� 07/CT-TTg ngày 04 tháng 02 n�m 2020 c�a Th� t��ng 
Chính ph� v� gi�i pháp t�ng n�ng su�t lao ��ng qu�c gia.  
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c) ��y m�nh c�i cách hành chính, nh�t là c�i cách th� t�c hành chính, g�n 
k�t ch�t ch� v�i vi�c ki�n toàn t� ch�c, tinh gi�n biên ch�, b�o ��m dân ch�, 
công khai, minh b�ch, chuyên nghi�p, ph�c v� nhân dân. Ti�p t�c xây d�ng 
chính quy�n �i�n t� ph�c v� ng��i dân và doanh nghi�p h��ng t�i chính quy�n 
s�, n�n kinh t� s� và xã h�i s�. 

III. GI�I PHÁP TH�C HI�N M�C TIÊU, CH� TIÊU TI�T KI�M, 
CH�NG LÃNG PHÍ  

1. T�ng c��ng công tác lãnh ��o, ch� ��o v� THTK, CLP  

Th� tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� và Ch� t�ch UBND các huy�n, 
thành ph�, Giám ��c các doanh nghi�p nhà n��c trong ph�m vi qu�n lý c�a 
mình có trách nhi�m ch� ��o, quán tri�t vi�c th�c hi�n các m�c tiêu, ch� tiêu 
THTK, CLP c�a giai �o�n 2021-2025, xác ��nh �ây là nhi�m v� quan tr�ng, 
xuyên su�t c� nhi�m k� công tác. Xây d�ng k� ho�ch th�c hi�n các m�c tiêu, ch� 
tiêu ti�t ki�m cho t�ng n�m, t�ng l�nh v�c ���c giao ph� trách, trong �ó c�n 
phân công, phân c�p c� th�, rõ ràng trách nhi�m c�a t�ng c� quan, t� ch�c, ��n 
v� tr�c thu�c, t�ng cán b�, công ch�c, viên ch�c, g�n v�i công tác ki�m tra, 
�ánh giá th��ng xuyên, ��m b�o vi�c th�c hi�n Ch��ng trình ��t hi�u qu�.  

2. ��y m�nh công tác tuyên truy�n, giáo d�c nâng cao nh�n th�c trong 
THTK, CLP  

a) ��y m�nh thông tin, ph� bi�n pháp lu�t v� THTK, CLP và các ch� 
tr��ng, chính sách c�a ��ng và Nhà n��c có liên quan ��n THTK, CLP v�i các 
hình th�c �a d�ng nh�m nâng cao, th�ng nh�t nh�n th�c, trách nhi�m v� m�c 
tiêu, yêu c�u, ý ngh�a c�a công tác THTK, CLP.  

b) Các S�, ban, ngành, �oàn th�, UBND các huy�n, thành ph� và các doanh 
nghi�p nhà n��c tích c�c ph�i h�p ch�t ch� v�i các t� ch�c chính tr� - xã h�i, c� 
quan thông t�n, báo chí �� th�c hi�n tuyên truy�n, v�n ��ng v� THTK, CLP ��t 
hi�u qu�.  

c) Các cán b�, công ch�c, viên ch�c và ng��i lao ��ng tích c�c tuyên truy�n, 
v�n ��ng và nâng cao nh�n th�c THTK, CLP t�i ��a ph��ng n�i sinh s�ng. 

d) K�p th�i bi�u d��ng, khen th��ng nh�ng g��ng �i�n hình trong THTK, 
CLP theo quy ��nh pháp lu�t v� thi �ua khen th��ng.  

3. T�ng c��ng công tác t� ch�c THTK, CLP trên các l�nh v�c, trong �ó t�p 
trung vào m�t s� l�nh v�c sau:  

a) V� qu�n lý ngân sách nhà n��c  

Hoàn thi�n h� th�ng thu, c� c�u l�i thu, ��m b�o ngu�n ngân sách b�n v�ng, 
��n gi�n hóa h� th�ng chính sách �u �ãi thu�; nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý 
thu�, ch�ng th�t thoát, gian l�n thu�; t�ng c��ng công tác ch�ng chuy�n giá.  

��y m�nh vi�c qu�n lý tài chính - ngân sách nhà n��c trung h�n, ��m b�o 
s� ��ng b�, th�ng nh�t gi�a k� ho�ch ��u t� công trung h�n v�i k� ho�ch n� 
công, k� ho�ch tài chính trung h�n, th�c hi�n th�ng nh�t k� ho�ch tài chính 
trung h�n 03 n�m (cu�n chi�u) theo quy ��nh c�a Lu�t Ngân sách nhà n��c và 
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thông l� qu�c t�. Ph�c v� hi�u qu� công tác l�p, quy�t ��nh d� toán, quy�t toán 
c�a H�i ��ng nhân dân, �y ban nhân dân các c�p.  

Ti�p t�c ��i m�i ph��ng th�c qu�n lý chi th��ng xuyên, t�ng c��ng ��u 
th�u, ��t hàng, khoán kinh phí, khuy�n khích phân c�p, phân quy�n, giao quy�n 
t� ch� cho các ��n v� s� d�ng ngân sách nhà n��c, g�n v�i t�ng c��ng trách 
nhi�m c�a các ��n v� s� d�ng ngân sách nhà n��c, cá th� hóa trách nhi�m cá 
nhân trong qu�n lý, s� d�ng ngân sách nhà n��c và các ngu�n l�c tài chính công.  

b) V� qu�n lý n� công  

G�n k�t ch�t ch� qu�n lý ngân sách nhà n��c, ngân sách ��a ph��ng và n� 
công v�i qu�n lý ngân qu� nhà n��c nh�m nâng cao hi�u qu� qu�n lý các ngu�n 
l�c tài chính c�a Nhà n��c. Ki�m soát ch�t ch� các kho�n b�o lãnh m�i ��m b�o 
�úng quy ��nh và hi�u qu�, phát tri�n th� tr��ng v�n trong n��c �� t�ng kh� n�ng 
huy ��ng v�n, t�ng c��ng thanh tra, ki�m tra, công khai minh b�ch v� n� công.  

T�ng c��ng n�ng l�c qu�n lý n� công, ��i m�i mô hình t� ch�c, nâng cao 
ch�t l��ng cán b�, xây d�ng c� s� d� li�u, nguyên t�c th�ng kê theo thông l� 
qu�c t�; ��y m�nh �ng d�ng công ngh� thông tin trong qu�n lý n� công.  

c) V� qu�n lý v�n ��u t� công  

Nghiên c�u, xây d�ng tiêu chí, nguyên t�c, ��nh m�c h� tr� v�n ��i t��ng 
và lo�i hình các ch��ng trình, d� án do ��a ph��ng qu�n lý ���c h� tr� v�n 
ngân sách trung ��ng làm c�n c� tri�n khai, th�c hi�n, �� xu�t c� ch�, chính 
sách, quy ��nh �� ki�m soát ch�t ch�, ��u t� tr�ng tâm, tr�ng �i�m, qu�n lý và 
s� d�ng hi�u qu�, ti�t ki�m, tránh lãng phí.  

Nâng cao ch�t l��ng công tác chu�n b� và t� ch�c th�c hi�n d� án ��u t� 
công, b�o ��m phù h�p v�i th�c t�, h�n ch� ph�i �i�u ch�nh trong quá trình tri�n 
khai; ki�m soát ch�t ch� ph�m vi, quy mô, t�ng m�c ��u t� c�a t�ng d� án.  

Rà soát, hoàn thi�n h� th�ng quy chu�n, tiêu chu�n, ��nh m�c kinh t� - k� 
thu�t, ��n giá xây d�ng ph�c v� các ngành kinh t�. T�ng c��ng hi�u l�c, hi�u 
qu� công tác l�a ch�n nhà th�u, qu�n lý ��u th�u, ��y m�nh th�c hi�n ��u th�u 
qua m�ng �� gi�m b�t chi phí hành chính. ��i m�i, nâng cao vai trò công tác 
giám sát, �ánh giá ��u t� trong ho�t ��ng qu�n lý ��u t� theo h��ng gi�m các 
ho�t ��ng ti�n ki�m và t�ng c��ng h�u ki�m. Khuy�n khích, t�o �i�u ki�n cho 
các gi�i pháp thi�t k�, thi công áp d�ng công ngh� tiên ti�n, ti�t ki�m n�ng l��ng 
và h�n ch� khí th�i, góp ph�n phát tri�n b�n v�ng và b�o v� môi tr��ng.  

Hoàn thành vi�c l�p, phê duy�t quy ho�ch các c�p theo quy ��nh c�a Lu�t 
Quy ho�ch �� làm c� s� tri�n khai k� ho�ch ��u t� công trung h�n và hàng n�m 
c�a các d� án.  

Xây d�ng ph��ng pháp, tiêu chí �ánh giá hi�u qu� ��u t� các ch��ng trình, 
d� án ��u t� công; g�n trách nhi�m c�a ng��i ��ng ��u trong vi�c th�c hi�n k� 
ho�ch ��u t� công; t�ng c��ng phân c�p, phân quy�n nh�ng ph�i ��m b�o tính 
t� ch�u trách nhi�m “cá th� hóa” vai trò cá nhân c�a ng��i ��ng ��u trong qu�n 
lý, �i�u hành; có ch� tài x� lý trách nhi�m c�a các t� ch�c, cá nhân ng��i ��ng 
��u trong vi�c �� kéo dài, ch�m ti�n �� ��a vào s� d�ng các d� án ��u t� công 
gây th�t thoát, lãng phí.  
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��y m�nh �ng d�ng công ngh� thông tin, tin h�c hoá trong công tác giám 
sát, �ánh giá ��u t�. Ti�p t�c hoàn thi�n, nâng c�p H� th�ng thông tin v� ��u t� 
công �� c�p nh�t, l�u tr� các thông tin, d� li�u liên quan ��n vi�c l�p, theo dõi 
và �ánh giá th�c hi�n k� ho�ch ��u t� công trung h�n và h�ng n�m (trong �ó có 
n�i dung gi�i ngân v�n ��u t� công); l�p, th�m ��nh, phê duy�t quy�t ��nh ch� 
tr��ng ��u t�, quy�t ��nh ��u t� ch��ng trình, d� án ��u t� công c�a ��a 
ph��ng. Th�c hi�n k�t n�i, ��ng b� hóa d� li�u trên H� th�ng thông tin v� ��u 
t� công v�i H� th�ng TABMIS �� toàn b� quá trình l�p, giao, �i�u ch�nh k� 
ho�ch, theo dõi, báo cáo k� ho�ch ��u t� công ��u ���c th�c hi�n trên H� th�ng 
thông tin qu�c gia v� ��u t� công, b�o ��m tính công khai, minh b�ch trong 
qu�n lý ��u t�, phù h�p v�i quá trình xây d�ng chính quy�n �i�n t� và ti�n t�i 
chính quy�n s�.  

d) V� qu�n lý, s� d�ng tài s�n công  

Ti�p t�c th�c hi�n hi�n ��i hóa công tác qu�n lý tài s�n công �� t�ng b��c 
c�p nh�t, qu�n lý thông tin c�a các tài s�n công ���c quy ��nh t�i Lu�t Qu�n lý, 
s� d�ng tài s�n công.  

T�ng c��ng công tác ki�m tra, giám sát vi�c qu�n lý, s� d�ng tài s�n công 
t�i các c� quan, t� ch�c, ��n v�; ki�m �i�m trách nhi�m, x� lý nghiêm theo quy 
��nh c�a pháp lu�t liên quan ��i v�i các t� ch�c, cá nhân thu�c th�m quy�n qu�n 
lý có hành vi vi ph�m.  

�) V� th�c hi�n c� ch� tài chính ��i v�i ��n v� s� nghi�p công l�p  

Tham m�u, trình c�p th�m quy�n ban hành danh m�c d�ch v� s� nghi�p 
công s� d�ng ngân sách nhà n��c, ban hành các ��nh m�c kinh t� k� thu�t �� 
làm c� s� cho vi�c xác ��nh giá d�ch v� s� nghi�p công.  

Rà soát, s�a ��i, b� sung các c� ch�, chính sách, thúc ��y xã h�i hóa trong 
vi�c cung c�p các d�ch v� s� nghi�p công. Chuy�n m�nh c� ch� c�p phát theo 
d� toán sang c� ch� thanh toán theo ��t hàng, nhi�m v� g�n v�i s� l��ng, ch�t 
l��ng s�n ph�m d�ch v�, giá cung c�p d�ch v� và nhu c�u s� d�ng; có l� trình c� 
th� th�c hi�n c� ch� ��u th�u cung c�p d�ch v�, gi�m d�n ph��ng th�c giao 
nhi�m v� nh�m t�o s� c�nh tranh bình ��ng trong cung c�p d�ch v� s� nghi�p 
công, nâng cao ch�t l��ng và �a d�ng hóa d�ch v� s� nghi�p công. 

��i m�i ph��ng th�c qu�n lý, nâng cao n�ng l�c qu�n tr� ��n v� s� nghi�p 
công l�p thu�c ph�m vi qu�n lý, b�o ��m ch�t ch�, hi�u qu�, góp ph�n nâng cao 
ch�t l��ng ho�t ��ng cung �ng các d�ch v� s� nghi�p công, �áp �ng yêu c�u c�a 
xã h�i.  

e) V� qu�n lý các qu� tài chính nhà n��c ngoài ngân sách 

��y m�nh rà soát, �ánh giá hi�u qu� ho�t ��ng c�a các qu� tài chính nhà 
n��c ngoài ngân sách. Xây d�ng l� trình c� c�u l�i, sáp nh�p, d�ng ho�t ��ng 
ho�c gi�i th� ��i v�i các qu� ho�t ��ng không hi�u qu�, không �úng m�c tiêu.  

T�ng c��ng công tác qu�n lý, thanh tra, ki�m tra, và giám sát ho�t ��ng 
c�a các qu� tài chính nhà n��c ngoài ngân sách; xây d�ng, ki�n toàn b� máy 
qu�n lý và nâng cao n�ng l�c cán b� nh�m qu�n lý, s� d�ng ngu�n l�c c�a các 
qu� có hi�u qu�, ��m b�o công khai, minh b�ch.  
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Th�c hi�n nghiêm ch� �� báo cáo, công khai trong xây d�ng; th�c hi�n k� 
ho�ch tài chính c�a các qu� tài chính nhà n��c ngoài ngân sách theo quy ��nh 
c�a Lu�t Ngân sách nhà n��c n�m 2015 và các v�n b�n pháp lu�t có liên quan.  

g) V� qu�n lý tài nguyên, khoáng s�n, ��c bi�t là ��i v�i ��t �ai  

T�ng c��ng tuyên truy�n, giáo d�c, nâng cao nh�n th�c, ý th�c trách nhi�m 
và nâng cao hi�u qu� th�c thi pháp lu�t v� qu�n lý tài nguyên, b�o v� môi 
tr��ng và �ng phó v�i bi�n ��i khí h�u.  

T�ng c��ng vi�c qu�n lý, s� d�ng ��t �ai ��m b�o hi�u qu�, ti�t ki�m và 
b�n v�ng; t�ng ngu�n thu t� ��t �ai ph�c v� cho ��u t� phát tri�n; gi�m khi�u 
n�i, khi�u ki�n v� ��t �ai, ��m b�o công khai, minh b�ch, sát th� tr��ng, phù 
h�p v�i nh�ng quy ��nh m�i c�a Lu�t Quy ho�ch, Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n 
công và Lu�t Ngân sách nhà n��c.  

h) V� qu�n lý, s� d�ng v�n và tài s�n Nhà n��c t�i doanh nghi�p  

T�ng c��ng công tác �ánh giá, x�p lo�i doanh nghi�p nhà n��c và doanh 
nghi�p có v�n Nhà n��c theo quy ��nh pháp lu�t. Th�c hi�n minh b�ch báo cáo 
tài chính, thông tin tài chính, kinh doanh, �i�u hành c�a doanh nghi�p nhà n��c, 
t�ng c��ng trách nhi�m c�a H�i ��ng thành viên, Ban �i�u hành và giám sát, 
ki�m tra c�a ch� s� h�u nhà n��c ��i v�i doanh nghi�p nhà n��c.  

i) V� qu�n lý lao ��ng, th�i gian lao ��ng  

Ti�p t�c hoàn thi�n chính sách, pháp lu�t v� c�i cách t� ch�c b� máy hành 
chính nhà n��c và tinh gi�n biên ch� theo Ch��ng trình hành ��ng c�a Chính 
ph� th�c hi�n Ngh� quy�t s� 18/NQ-TW, Ngh� quy�t s� 19/NQ-TW c�a Ban 
Ch�p hành Trung ��ng Khóa XII. Rà soát các v�n b�n hi�n hành �� �� xu�t s�a 
��i, b� sung ho�c ban hành m�i cho phù h�p, kh�c ph�c nh�ng h�n ch�, v��ng 
m�c và b�o ��m tinh g�n b� máy, tinh gi�n biên ch�, nâng cao hi�u l�c, hi�u 
qu� ho�t ��ng. 

Hoàn thi�n h� th�ng v� trí vi�c làm và c� c�u ng�ch công ch�c theo Ngh� 
��nh s� 62/2020/N�-CP ngày 01 tháng 6 n�m 2020 c�a Chính ph�, v� trí vi�c 
làm viên ch�c theo Ngh� ��nh s� 106/2000/N�-CP ngày 10 tháng 9 n�m 2020 
c�a Chính ph� làm c�n c� cho vi�c qu�n lý, s� d�ng lao ��ng, th�i gian lao 
��ng hi�u qu� và làm c� s� �� th�c hi�n c�i cách ti�n l��ng.  

��i m�i m�nh m� quy trình, ph��ng th�c và th�c hi�n công khai, minh 
b�ch, dân ch� trong quy ho�ch, �� b�t, b� nhi�m cán b� và tuy�n d�ng, s� d�ng 
công ch�c, viên ch�c �� thu hút ���c ng��i có n�ng l�c, trình ��, nâng cao ch�t 
l��ng ��i ng� cán b�, công ch�c, viên ch�c.  

4. ��y m�nh th�c hi�n công khai, nâng cao hi�u qu� giám sát THTK, CLP  

a) Th� tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� và Ch� t�ch UBND các huy�n, 
thành ph�, Giám ��c các doanh nghi�p nhà n��c ch� ��o, h��ng d�n các ��n v� 
thu�c ph�m vi qu�n lý th�c hi�n các quy ��nh v� công khai minh b�ch �� t�o 
�i�u ki�n cho vi�c ki�m tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP.  

b) Ng��i ��ng ��u c� quan, ��n v� s� d�ng ngân sách nhà n��c ph�i th�c 
hi�n trách nhi�m công khai theo �úng quy ��nh c�a Lu�t THTK, CLP và các lu�t 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 22+23/Ngày 02-12-2021 218

13 
 

chuyên ngành; trong �ó, chú tr�ng th�c hi�n công khai vi�c s� d�ng ngân sách 
nhà n��c và các ngu�n tài chính ���c giao, công khai thông tin v� n� công và 
các n�i dung ��u t� công theo quy ��nh pháp lu�t.  

c) Phát huy vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và các 
t� ch�c, �oàn th� trong m�i c� quan, ��n v� �� k�p th�i phát hi�n các hành vi vi 
ph�m v� THTK, CLP. Nâng cao công tác ph�i h�p gi�a các c� quan ��ng, Nhà 
n��c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, các �oàn th� �� th�c hi�n ki�m tra, giám sát, 
ph�n bi�n các chính sách, ch��ng trình, d� án, �� án nh�m nâng cao hi�u qu� 
công tác THTK, CLP.  

d) Th�c hi�n công khai hành vi lãng phí, k�t qu� x� lý hành vi lãng phí 
theo quy ��nh.  

5. Ki�m tra, thanh tra, x� lý nghiêm các vi ph�m quy ��nh v� THTK, CLP. 
��y m�nh công tác thanh tra, ki�m tra vi�c xây d�ng và th�c hi�n Ch��ng trình 
THTK, CLP; thanh tra, ki�m tra vi�c th�c hi�n các quy ��nh c�a pháp lu�t trong 
các l�nh v�c theo quy ��nh c�a Lu�t THTK, CLP và pháp lu�t chuyên ngành. 
Thanh tra t�nh; Thanh tra các S�, ngành, các huy�n, thành ph� xây d�ng k� 
ho�ch ki�m tra, thanh tra c� th� liên quan ��n THTK, CLP; trong �ó:  

a) Xây d�ng k� ho�ch và t�p trung t� ch�c ki�m tra, thanh tra m�t s� n�i 
dung, l�nh v�c tr�ng �i�m, c� th� c�n t�p trung vào các l�nh v�c sau:  

- Qu�n lý, s� d�ng ��t �ai; 

- Tình hình tri�n khai th�c hi�n các d� án ��u t� công; 

- Qu�n lý, s� d�ng tr� s� làm vi�c;  

- Mua s�m, trang b�, qu�n lý, s� d�ng ph��ng ti�n �i l�i, trang thi�t b� làm 
vi�c; trang thi�t b� y t�, thu�c phòng b�nh, ch�a b�nh ph�c v� ho�t ��ng c�a các 
c� s� y t� do ngân sách nhà n��c c�p kinh phí;  

- Th�c hi�n chính sách, pháp lu�t v� c� ph�n hóa doanh nghi�p nhà n��c; 

- S� d�ng tài s�n công vào m�c �ích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên k�t; 

- Qu�n lý, s� d�ng và khai thác tài nguyên, khoáng s�n.  

b) Th� tr��ng các ��n v� ch� ��ng xây d�ng k� ho�ch ki�m tra, t� ki�m tra 
t�i các ��n v� mình và ch� ��o công tác ki�m tra, t� ki�m tra t�i ��n v� c�p d��i 
tr�c thu�c.  

c) ��i v�i nh�ng vi ph�m ���c phát hi�n qua công tác thanh tra, ki�m tra, 
th� tr��ng ��n v� ph�i kh�c ph�c, x� lý ho�c �� xu�t, ki�n ngh� c� quan có th�m 
quy�n có bi�n pháp x� lý. Th�c hi�n nghiêm các quy ��nh pháp lu�t v� x� lý vi 
ph�m ��i v�i ng��i ��ng ��u c� quan, ��n v� và các cá nhân �� x�y ra lãng phí. 
Quy�t li�t trong x� lý k�t qu� thanh tra, ki�m tra �� thu h�i t�i �a cho Nhà n��c 
ti�n, tài s�n b� vi ph�m, chi�m �o�t, s� d�ng sai quy ��nh, lãng phí phát hi�n qua 
công tác thanh tra, ki�m tra. ��ng th�i có c� ch� khen th��ng, bi�u d��ng k�p 
th�i các cá nhân, t� ch�c có �óng góp cho công tác THTK, CLP, t�o tính lan t�a 
sâu r�ng.  

6. ��y m�nh c�i cách hành chính, hi�n ��i hóa qu�n lý; g�n THTK, CLP 
v�i công tác ��u tranh phòng, ch�ng tham nh�ng  
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a) Ti�p t�c c�t gi�m th�c ch�t th� t�c hành chính, �i�u ki�n kinh doanh, 
danh m�c s�n ph�m, hàng hoá ph�i ki�m tra chuyên ngành. Ki�m soát ch�t ch� 
vi�c ban hành các quy ��nh th� t�c hành chính liên quan ��n ng��i dân, doanh 
nghi�p, b�o ��m th� t�c hành chính m�i ban hành ph�i ��n gi�n, d� hi�u, d� 
th�c hi�n, tr�ng tâm là th� t�c hành chính thu�c các l�nh v�c: ��t �ai, xây d�ng, 
��u t�, b�o hi�m, thu�, h�i quan,.. và các th� t�c hành chính thu�c các l�nh v�c 
khác có s� l��ng, t�n su�t giao d�ch l�n. T�ng c��ng k� lu�t, k� c��ng hành 
chính, nâng cao trách nhi�m c�a ng��i ��ng ��u và c�a cán b�, công ch�c, viên 
ch�c trong th�c thi công v�.  

��y m�nh �ng d�ng công ngh� thông tin trong ho�t ��ng c�a các c� quan 
nhà n��c, xây d�ng và th�c hi�n chính quy�n �i�n t�, chính quy�n s�. T�ng 
c��ng kh� n�ng ti�p c�n d�ch v� hành chính công c�a nh�ng ��i t��ng khó kh�n 
��c thù. Thúc ��y vi�c x� lý h� s� công vi�c trên môi tr��ng m�ng, chuy�n ��i 
t�ng b��c vi�c �i�u hành d�a trên gi�y t� sang �i�u hành b�ng d� li�u theo quy 
��nh t�i Ngh� ��nh s� 09/2019/N�-CP. Hoàn thi�n các h� th�ng thông tin m�t 
c�a �i�n t�, c�ng d�ch v� công các c�p k�t n�i v�i C�ng d�ch v� công qu�c gia. 
Hoàn thành k�t n�i, liên thông gi�a các c� quan hành chính nhà n��c v�i các t� 
ch�c chính tr� - xã h�i - ngh� nghi�p và các doanh nghi�p. Hoàn thi�n các quy 
trình, th� t�c hành chính phù h�p v�i ho�t ��ng c�a Chính ph� s�, c�t gi�m t�i 
�a giao d�ch tr�c ti�p.  

b) Các S�, ban, ngành, �oàn th� và UBND các huy�n, thành ph�, các doanh 
nghi�p nhà n��c tri�n khai có hi�u qu� pháp lu�t THTK, CLP g�n v�i công tác 
phòng ch�ng tham nh�ng.  

IV. T� CH�C TH�C HI�N  

1. C�n c� Ch��ng trình t�ng th� v� THTK, CLP giai �o�n 2021-2025 c�a 
UBND t�nh, Th� tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� và Ch� t�ch UBND các 
huy�n, thành ph�, Giám ��c các doanh nghi�p nhà n��c xây d�ng Ch��ng trình 
THTK, CLP giai �o�n 2021-2025 c�a ��n v� mình. Trong Ch��ng trình THTK, 
CLP c�a m�i c�p, m�i ngành c�n c� th� hóa các m�c tiêu, ch� tiêu ti�t ki�m và 
yêu c�u ch�ng lãng phí c�a c�p mình, ngành mình; xác ��nh rõ nhi�m v� tr�ng 
tâm c�ng nh� nh�ng gi�i pháp, bi�n pháp c�n th�c hi�n �� ��t ���c m�c tiêu, 
ch� tiêu ti�t ki�m �ã ��t ra.  

2. Th� tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� và Ch� t�ch UBND các huy�n, 
thành ph�, Giám ��c các doanh nghi�p nhà n��c ch� ��o quán tri�t v� vi�c:  

a) Xác ��nh c� th� trách nhi�m c�a ng��i ��ng ��u c� quan, t� ch�c khi �� 
x�y ra lãng phí t�i c� quan, ��n v� mình; trách nhi�m trong vi�c th�c hi�n ki�m 
tra, k�p th�i làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hi�n �� x� lý nghiêm ��i v�i 
các t� ch�c, cá nhân trong ph�m vi qu�n lý có hành vi lãng phí.  

b) T�ng c��ng công tác thanh tra, ki�m tra vi�c xây d�ng và th�c hi�n 
Ch��ng trình THTK, CLP giai �o�n 2021-2025; thanh tra, ki�m tra vi�c th�c 
hi�n các quy ��nh c�a pháp lu�t v� THTK, CLP và các quy ��nh có liên quan 
trong ph�m vi qu�n lý.  
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c) Th�c hi�n công khai trong THTK, CLP ��c bi�t là công khai các hành vi 
lãng phí và k�t qu� x� lý hành vi lãng phí.  

d) Hàng n�m, th�c hi�n báo cáo tình hình và k�t qu� th�c hi�n Ch��ng 
trình t�ng th� c�a UBND t�nh v� THTK, CLP và Ch��ng trình THTK, CLP c� 
th� c�a ��n v� mình và th�c hi�n �ánh giá k�t qu� THTK, CLP trong chi th��ng 
xuyên theo tiêu chí quy ��nh t�i Thông t� s� 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 
12 n�m 2017 c�a B� Tài chính. Trên c� s� �ó, xây d�ng Báo cáo THTK, CLP 
hàng n�m g�i S� Tài chính t�ng h�p, trình UBND t�nh �� báo cáo H�ND t�nh 
và B� Tài chính theo �úng th�i h�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

3. S� Tài chính th�c hi�n h��ng d�n, ki�m tra, thanh tra vi�c tri�n khai, th�c 
hi�n các quy ��nh c�a pháp lu�t v� THTK, CLP c�a các S�, ban, ngành, �oàn th� 
và UBND các huy�n, thành ph�, các doanh nghi�p nhà n��c, trong �ó có ki�m 
tra, thanh tra vi�c tri�n khai th�c hi�n Ch��ng trình t�ng th� c�a UBND t�nh v� 
THTK, CLP và vi�c xây d�ng, ban hành Ch��ng trình THTK, CLP c�a các S�, 
ban, ngành, �oàn th�, UBND các huy�n, thành ph� và doanh nghi�p nhà n��c./.  

 


