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ỦY BÂN NHÂN DÂN
 XÃ NAM HƯNG

Số: …….. /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Nam Hưng, ngày 31 tháng  12 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
tỉnh Hải Dương năm 2021. 

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND huyện Nam 
Sách về việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống phí 
trên địa bàn huyện Nam Sách năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 223/KH – UBND ngày 20/2/2021 của UBND xã 
Nam Hưng về việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trên địa bàn trên địa bàn xã năm 2021.

UBND xã Nam Hưng báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2021 trên địa bàn xã như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH 
TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định 
của pháp luật về THTK, CLP

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
tỉnh Hải Dương năm 2021. 

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND huyện 
Nam Sách về việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 
phí trên địa bàn huyện Nam Sách năm 2021. UBND xã Nam Hưng đã xây dựng  
kế hoạch số 223/KH – UBND ngày 20/2/2021 của UBND xã Nam Hưng về việc 
triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa 
bàn trên địa bàn xã năm 2021; đồng thời quán triệt, tuyên truyền các quy định 
của pháp luật về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 
nhằm nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện 
công tác THTK, CLP trong cơ quan. 
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Tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả các cơ quan, đơn vị Luật THTK, 
CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ; các kết 
luận, Chỉ thị, Nghị quyết của TW và của tỉnh về THTK, CLP dưới nhiều hình 
thức khác nhau gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh" trong toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động 
trong các cơ quan, đơn vị.

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

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành xây dựng chương trình, kế 
hoạch triển khai việc THTK, CLP ngay tại đơn vị mình. 

Các ngành sử dụng ngân sách đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện quy 
chế chi tiêu nội bộ theo quy định nhằm quản lý nghiêm việc thực hiện các định 
mức, tiêu chuẩn về chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước. Việc thực hiện 
công tác THTK, CLP ở cấp xã đã được gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính. 

3. Tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
Năm 2021, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo những vấn đề quản lý 

chuyên môn như tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và các lĩnh 
vực khác... nhằm ngăn chặn, phát hiện ngăn chặn lãng phí.

3.1 Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Ủy ban 

nhân dân xã đã nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa”, cắt giảm các 
thủ tục hành chính không cần thiết để tiết kiệm thời gian và chi phí.Thực hiện 
niêm yết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Việc đổi mới trong quản lý 
văn bản điều hành theo chương trình của tỉnh được áp dụng từ năm 2014 đang 
dần đi vào nề nếp đã góp phần tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, đơn giản, công 
khai về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận và thực 
hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước.

3.2. Công tác tài chính, ngân sách
Năm 2021 công tác quyết toán NSNN được thực hiện đúng đảm bảo theo 

quy định; việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN 
và công trình phúc lợi công cộng được khai thác và phát huy hiêu quả.

Các chế độ, tiêu chuẩn định mức được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thất 
thoát, lãng phí.

4. Công tác kiểm tra, giám sát về THTK, CLP
Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên chỉ đạo, giao việc và tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát về THTK, CLP đặc biệt trong các lĩnh vực trọng 
tâm, nhạy cảm. Thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy 
cơ tham nhũng, lãng phí.

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:
1. Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách:
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1.1. Kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP:

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng 
cường trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, lập dự toán, điều hành và kiểm 
soát thu, chi ngân sách nhà nước thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế 
quản lý tài sản công; 100% các ngành đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ và quy chế quản lý tài sản công góp phần tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ, 
tạo thêm nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất để từng bước hiện đại hóa 
trang thiết bị làm việc, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Nâng cao trách 
nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí, thực hiện cắt giảm những 
khoản chi như mua sắm, sửa chữa chưa thật sự cần thiết; tiết kiệm các khoản chi 
hành chính như: xăng, dầu, hội nghị, văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước…

1.2. Về mua sắm tài sản công:
 Ủy ban nhân dân xã giao cho CB Tài chính - Kế toán lập, đăng ký nhu cầu 

mua sắm tài sản tập trung gửi: Phòng Tài chính huyện. Việc đăng ký mua sắm, sửa 
chữa, quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ ban hành. Chỉ đạo các ngành xây dựng phương án tự chủ, bổ sung quy 
chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công và quy 
định rõ việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị làm việc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 
đúng quy định.

1.3. Về thực hiện biện pháp tiết kiệm điện, văn phòng phẩm:
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn trong việc tiết kiệm điện đối với điện chiếu sáng công cộng, đặc biệt 
là tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; không 
sử dụng tài sản công, sử dụng điện vào mục đích cá nhân.

Việc quản lý, sử dụng văn phòng phẩm các cơ quan, đơn vi xây dựng kế 
hoạch sử dụng hợp lý, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2. Tiết kiệm trong quản lý đầu tư, xây dựng:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công; triển 

khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch 
đầu tư công năm 2021.

Thực hiện tiết kiệm từ chủ đầu tư, không để phát sinh thêm và tăng cường 
xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư 
tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và nghiệm thu các dự 
án theo đúng quy định và giải ngân kịp thời kế hoạch vốn đã được giao.

III. ĐÁNH GIA CHUNG:
1. Đánh giá kết quả đạt được
Năm 2021 việc thực hiện công tác THTK, CLP trên địa bàn xã đã đạt 

được những kết quả nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, 
việc thực hiện nghiêm túc. Các ngành đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện trên 
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tất cả các lĩnh vực và được cụ thể hóa trong quy chế làm việc và quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị. 

Đối với nhân dân, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, 
từng bước được nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc 
cưới, việc tang, không phô trương hình thức…

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Công tác THTK, CLP đã có những chuyển biến rõ nét, các biện pháp tiết 

kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, bên cạnh đó công tác 
kiểm tra, giám sát cần phải được thực hiện thường xuyên hơn do tại một số 
ngành vẫn còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực 
sự chủ động trong THTK, CLP. 

3. Những kinh nghiệm rút ra
- Cán bộ, lãnh đạo là người đi đầu, tiên phong và gương mẫu trong việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để các cán bộ, công chức noi theo.
- Thực hiện phê bình, tự phê bình trong việc tiết kiệm, chống lãng phí 

trong đảng, chính quyền thông qua các cuộc họp bình xét, thi đua khen thưởng.
IV. ĐỀ XUẤT- KIÊN NGHỊ
Các quy định của pháp luật về THTK, CLP cần có khung hình phạt cụ thể 

đối với các hành vi vi phạm pháp luật và THTK, CLP.
Cần có các quy định đồng bộ cho một số lĩnh vực cụ thể dễ xảy ra thất 

thoát, lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để nâng cao ý 
thức của cán bộ, công chức và nhân dân.

Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí và thực sự đi vào đời sống; cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm 
hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, đảng viên, 
công chức, người lao động tự giác thực hiện và tuyên truyền cho các tầng lớp 
trong xã hội. 

Trong quá trình thực hiện cần có chế độ khen thưởng xứng đáng đối với những 
tập thể cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Nam Hưng về kết quả công tác thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;

- Lãnh đạo UBND xã;

 - Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Mạc Văn Hùng
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