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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại Tờ trình số 366/STC-TTr ngày 19/5/2008,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 
40/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(đã ký ) 
Nguyễn Hữu Vạn 

 
 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH LÀO CAI 
VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 A - MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 I. Mục tiêu: 
 Nhằm đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, 
các ngành, các đơn vị kinh tế công lập và doanh nghiệp nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội để nâng cao hiệu lực trong quản lý nhà nước, hiệu quả trong cải cách hành chính, trong sử dụng các 
nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và tạo lòng tin cho quần chúng nhân dân 
trong năm 2008 và những năm tiếp theo với những mục tiêu cụ thể sau đây: 

 1. Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiêu 
dùng để từ đó hướng tới tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; 

 2. Gắn nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới 
nhằm: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các cơ quan hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước và các nguồn lực để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ; 

 3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tài sản công; thời gian lao động và sử dụng lao động; 

 4. Làm căn cứ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp nhà nước 
trên địa bàn xây dựng Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị, 
tổ chức. 

 II. Yêu cầu: 
 1. Triển khai kịp thời Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn 
phải cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi mình 
quản lý; đồng thời phải chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai thực hiện ngay và có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực và đơn vị 
được giao quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 B - NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 I. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương và địa phương: 
 1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện tổ chức triển khai các 
đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, 
công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những 
hành động cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. 

 2. Sở Tài chính kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị định của 
Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, 
ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 3. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các 
phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức thích hợp và có hiệu quả; nêu gương người tốt, việc tốt trong 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm, gây lãng phí. 

 II. Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan đến thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí 



 Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế 
hoạch và tổ chức rà soát văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa 
phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 III. Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 Các sở, ban, ngành phải tiến hành rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu 
tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và tài sản công 
khác; khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên để sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế, tiến bộ khoa học, công nghệ và khả năng của 
ngân sách, làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm; quản lý nghiêm ngặt việc thực 
hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ 
thuật để tạo điều kiện cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 IV. Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hành tiết kiệm 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
 1. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh phương án sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động 
triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp với sự thay đổi về cơ chế chính sách, Chương trình 
hành động của Chính phủ và thực tế địa phương vào tháng 9 hàng năm. 

 2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải 
rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình hành động của ngành mình, cấp mình, đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ được giao và thực tế. 

 V. Tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực có hiệu quả: 
 1. Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước: 

 a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, 
kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân 
sách nhà nước chịu trách nhiệm giải trình việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

 b) Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là 
thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan 
hành chính nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và thực hiện quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 
theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Khi thực hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
xác định cụ thể mục tiêu tiết kiệm về tổ chức bộ máy, về biên chế và số tiền giao khoán, giao tự chủ. 

 c) Trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm chỉnh các chế độ, tiêu chuẩn, định mức; trong đó cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy 
định đối với những nội dung sau: 

 - Về tổ chức hội nghị, hội thảo: Thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. 

 - Về mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại: Sở Tài chính rà soát số phương tiện đi lại hiện có, lập 
phương án bố trí, điều chuyển theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định trình UBND tỉnh xem xét quyết 
định. 

 - Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc: Thực hiện mua sắm, trang bị đúng đối tượng, phục vụ thiết 
thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ, đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn theo 
quy định của pháp luật; đồng thời triển khai rà soát, sắp xếp, điều chuyển cho phù hợp với yêu cầu sử dụng, khai 
thác tối đa năng lực tài sản, trang thiết bị. 

 - Triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010 
với mức phấn đấu đưa việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị vào nề nếp, thực hiện tiết kiệm ít 
nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

 2. Trong quản lý đầu tư xây dựng: 

 a) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng là nội dung trọng tâm, yêu cầu tất cả các cấp, 
các ngành phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu 



tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước, thực hiện đầu tư tập trung, 
không dàn trải để bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư. Các chủ đầu tư, cơ quan phê duyệt 
dự án đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, 
trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt và thực 
hiện. 

 b) Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai 
thực hiện các công việc sau đây: 

 - Tổng hợp, trình UBND tỉnh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đảm bảo sát thực, hiệu quả trên cơ sở các 
định hướng lớn đã đề ra như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ phát triển theo cơ cấu ngành,... lựa chọn danh mục 
chuẩn bị đầu tư chính xác, cần thiết để bố trí nguồn lực theo thứ tự ưu tiên cho các danh mục công trình,... 

 - Tổ chức rà soát lại danh mục dự án đầu tư, xác định các dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kế 
hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các dự án chưa xác định rõ hoặc không có hiệu quả đầu tư, chưa cân đối 
đủ nguồn vốn, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, tổng hợp 
báo cáo và đề xuất hướng xử lý trình UBND tỉnh vào tháng 7 hàng năm. 

 - Tổ chức đánh giá tình hình - kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư của các chủ đầu tư, trong đó 
phải phân tích rõ số dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định, số dự án kéo dài so với thời hạn quy định, nguyên 
nhân; đồng thời có đề xuất giải pháp khắc phục. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào tháng 8 hàng năm. 

 - Kết thúc năm ngân sách, thực hiện tổng hợp - phân tích đánh giá tình hình một năm thực hiện kế hoạch 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trong đó: Phân tích hiệu quả vốn đầu tư, thực hiện thanh toán so với 
kế hoạch vốn đầu tư, số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng so với tổng số công trình, số nợ đọng xây dựng cơ 
bản, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. 

 c) Các ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: 

 - Tổ chức triển khai thực hiện quản lý vốn đầu tư đúng các quy định hiện hành. 

 - Hàng tháng, quý, năm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 

 - Thực hiện lập, gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đối với công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo 
đúng thời gian, đúng quy định về danh mục hồ sơ gửi cơ quan tài chính để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

 3. Trong quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc 

 a) Đối với xây dựng trụ sở làm việc mới: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ 
định mức tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt quy mô, diện tích đảm 
bảo thực hiện nghiêm chỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp. 

 b) Kết thúc năm, thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc. 

 c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, rà 
soát trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý, sử dụng để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. 

 4. Trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên 

 a) Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 
các công việc sau: 

 - Kiểm tra, rà soát lại quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, đặc 
biệt là các tài nguyên: đất, nước, rừng, khoáng sản để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 - Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, 
cá nhân được giao đất, thuê đất; từ đó, phát hiện các trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục 
đích, không đúng thời hạn theo quy định, bỏ hoang hoá,... để xử lý kịp thời. 

 - Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, khai thác tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh, từ đó, phát hiện các trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trái phép, không đúng giấy phép 
được cấp... để xử lý kịp thời. 

 b) Sở Tài nguyên - Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên gửi UBND tỉnh và Sở 
Tài chính vào tháng 8 hàng năm. 



 5. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường cải cách hành 
chính, đổi mới phương thức quản lý đào tạo, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước: 

 a) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiên cứu, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính 
cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng gọn, rõ đầu mối, rõ chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 
04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

 b) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng kết kinh nghiệm 
thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong các khâu cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý 
xây dựng, đất đai, hộ khẩu, hộ tịch, công chứng, chứng thực,... để triển khai thực hiện thống nhất, nhanh gọn; mở 
rộng việc áp dụng cơ chế "một cửa" liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và ứng dụng công nghệ thông 
tin; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 
áp dụng trong quản lý hành chính nhà nước tại 5 đơn vị (theo Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của 
UBND tỉnh); 

 c) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các ngành liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư cho sự nghiệp đào tạo 
giai đoạn 2000 - 2008; đánh giá giữa năng lực, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo với việc xây dựng các chỉ tiêu 
đào tạo; đánh giá hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo có đúng với chuyên môn, ngành nghề không, để tránh lãng 
phí về thời gian, kinh phí và nguồn lực lao động. Kết quả tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào tháng 8 năm 2008, 
trong đó có đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2015; 

 d) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lại chức năng nhiệm vụ và công tác quản lý, sử 
dụng cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; thực hiện 
tinh giản biên chế đối với các cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu 
chuyên môn và vi phạm kỷ luật lao động; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát, đánh giá và thông tin 
phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành 
chính nhà nước. 

 e) Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường việc giám sát thực hiện các quy chế, nội quy về kỷ luật lao động, 
đặc biệt là các quy định về sử dụng thời gian lao động để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nước theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

 6. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước: 

Các doanh nghiệp nhà nước căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Nhà nước xây 
dựng, ban hành các cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực được Nhà nước giao. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo quy định của Chính phủ. 

 7. Đối với sản xuất và tiêu dùng của nhân dân: 

Các sở, ban , ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện: 

- Phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, dành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích nhân dân tích 
cực tham gia các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công trình hạ tầng kinh 
tế - xã hội; các phong trào đền ơn đáp nghĩa. 

 - Triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng; các 
thôn, xóm, bản, làng, cụm dân cư; tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng 
phí. Phê phán các biểu hiện xa hoa lãng phí trong xã hội; đưa kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành nội 
dung xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức. 

 - Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo 
quy định của pháp luật; biểu dương kịp thời các gương tốt và tạo dư luận xã hội, lên án, phê phán các hành vi vi 
phạm quy chế của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội. 

 C - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
 - Để thực hiện được mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên đây có kết quả, yêu cầu tập trung 
thực hiện những biện pháp sau: 

 I. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cấp, các 
ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 



 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tiếp tục được tăng cường và quán 
triệt ở tất cả các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở xã, phường. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND 
huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn phải tăng cường chỉ đạo, triển khai thông qua chỉ thị, 
kế hoạch, chương trình hành động; thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm phù hợp với lĩnh vực quản lý và 
đặc thù của Sở, ngành địa phương và đơn vị mình. 

 2. Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực phải tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao; xây dựng các mức tiết kiệm cụ thể trong từng lĩnh vực 
quản lý để giao thành chỉ tiêu phấn đấu cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện; đồng thời gắn với cơ chế 
khen thưởng, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện để đạt được mức tiết kiệm đã giao. 

 II. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 III. Triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách tài chính mới nhằm thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực trọng tâm, 
trọng điểm. 
 1. Đối với các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên 
chế, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên (không kể 
tiền lương và các khoản có tính chất lương), dành 35% đến 40% nguồn thu để lại đơn vị (nếu có để bổ sung nguồn 
điều chỉnh tiền lương). 

 2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Trên cơ sở Nhà nước đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn vị 
thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính; thực hiện hạch toán thu - chi tiến tới đảm bảo kinh phí hoạt 
động; Ngân sách nhà nước chuyển dần từ hình thức cấp ngân sách cho các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp sang 
thanh toán chi phí cho các đối tượng thụ hưởng mà Nhà nước phải đảm bảo (người nghèo, cận nghèo, đồng bào 
dân tộc, người có công, diện chính sách xã hội). 

 3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công, cùng với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và 
đang thực hiện, tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao trách nhiệm trong 
việc quản lý, sử dụng tài sản công; tập trung sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là nhà công vụ, xe ô tô 
công và các tài sản khác theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

 - Đối với các dự án đầu tư: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được xác định ngay từ khi xem 
xét, quyết định chủ trương đầu tư và xuyên suốt quá trình thực hiện đầu tư đến khai thác, sử dụng. 

 4. Trong quản lý, sử dụng đất: Tập trung rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng đất, trước hết là trong các lĩnh 
vực sử dụng liên quan nhiều đến đất đai như giao thông vận tải, các dự án đô thị, các khu công nghiệp, các công ty 
lâm nghiệp để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý, hiệu quả. 

 IV. Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, 
viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức và thực hiện phối hợp giữa các bộ phận 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mọi hành vi vi phạm, gây lãng 
phí xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; đối 
với cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và trở thành một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thi hành công vụ. 

 2. Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 103/2007/NĐ - CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy 
định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 
trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 3. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sai phạm gây lãng phí tiền và tài sản 
Nhà nước. 

 V. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; xử lý nghiêm và thực hiện công khai việc xử lý vi phạm. 
 1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí gắn với kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ hàng năm; đồng thời tổ 



chức tiến hành xác minh, kết luận các thông tin phản ánh của cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các 
trường hợp vi phạm, gây lãng phí ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời. 

 2. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí; đồng thời, thực hiện 
công khai việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài Phát thanh - 
Truyền hình,...) để nâng cao tính răn đe của pháp luật, tính phê phán, lên án của xã hội. 

 VI. Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và của nhân dân; đề cao vai 
trò và trách nhiệm của cơ quan truyền thông đại chúng (Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình,...) trong việc đưa tin, 
tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 1. Tăng cường thực hiện cơ chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
cấp và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, nhất là trong việc quản lý, sử dụng tiền 
và tài sản Nhà nước thông qua việc triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật về bảo đảm quyền giám sát, 
về quy định công khai, minh bạch trong các lĩnh vực để tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, điều kiện cần thiết cho hoạt 
động giám sát đạt hiệu quả thiết thực. 

 2. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội HĐND, Đại biểu HĐND, các Ban của 
HĐND, các cấp tăng cường giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

 3. Đề cao vai trò đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài Phát 
thanh - Truyền hình,...) trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các biểu hiện xa hoa, lãng phí; biểu dương các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 D - CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
 I. Định kỳ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước phải 
tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn 
được giao gửi Sở Tài chính. Việc lập, tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải thực hiện 
theo đề cương đính kèm. 

 II. Thời kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo: 
 1. Thời kỳ báo cáo: Báo cáo quý, năm. 

 Báo cáo quý, năm của các cơ quan, đơn vị từng thời kỳ theo quý, báo cáo quý sau có số luỹ kế của các quý 
trước. 

 Báo cáo năm được tổng hợp trên cơ sở rà soát, đánh giá từ kết quả của các quý và dự báo kết quả thực hiện 
quý IV. 

 2. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo quý gửi trước ngày 5 tháng đầu quý sau; Báo cáo năm gửi trước ngày 5 
tháng 9. 

 III. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước quy định cụ 
thể về thời gian gửi báo cáo cho các đơn vị trực thuộc. 

 Đ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Hàng năm, căn cứ Chương trình hành động này, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chức năng, nhiệm 
vụ, nguồn lực được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước 
trên địa bàn xây dựng Chương trình hành động cụ thể của mình. Trong Chương trình hành động phải xác định các 
nhiệm vụ cụ thể, quy định thời gian hoàn thành và phân công người chịu trách nhiệm từng công việc. 

 2. Giao Sở Tài chính là đầu mối hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và 
các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương Báo cáo 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Tài chính theo quy 
định./. 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Hữu Vạn 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
VIỆC THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

CỦA SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 A - KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện 
 1. Các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã 
ban hành; tiến độ triển khai thực hiện (thông qua các văn bản hành chính triển khai xuống cơ sở). 

 2. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: hình thức, nội dung 
tuyên truyền, đối tượng tham gia. 

 3. Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hoặc chương trình hành động về  thực hành tiết kiệm của 
địa phương. 

 4. Công tác rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có 
liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Số văn bản đã thực hiện rà soát; số văn bản đã bãi bỏ; số văn 
bản đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 

 II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
  1. Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước: 

 a) Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và 
Nghị định 43/2005/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 130, Nghị định 43 và kết quả cụ thể về tiết kiệm, lãng phí (nếu có) 
về tổ chức bộ máy, về biên chế và số tiền tiết kiệm kinh phí giao khoán, giao tự chủ. 

 b) Kết quả thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ 
họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó: Nêu rõ số hội nghị, hội thảo quy mô cấp tỉnh 
được cắt giảm không phải tổ chức và số kinh phí tiết kiệm được. 

 c) Về mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại: Kết quả trang bị, sắp xếp, điều chuyển phương tiện đi 
lại (số xe ô tô không phải mua mới do sắp xếp điều chuyển; số tiền tiết kiệm được; số ô tô tiến hành thanh lý, số 
tiền thu được do thanh lý). 

 d) Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc: Giá trị tài sản, trang thiết bị không phải mua sắm so với kế 
hoạch do có biện pháp phù hợp như sắp xếp, điều chuyển,... 

 e) Về thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: 

 - Các biện pháp đã triển khai. 

 - Kết quả thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện (lượng điện năng tiết kiệm được, số tiền tiết kiệm được). 

 2. Trong quản lý đầu tư xây dựng: 

 - Số lượng các dự án đầu tư bị huỷ bỏ do không cần thiết, không đúng thủ tục,... 

 - Tổng kinh phí tiết kiệm do thực hiện đấu thầu, do thẩm tra, thẩm định quyết toán; 

 - Số tiền thất thoát, lãng phí đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

 - Số lượng các dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định: Số dự án kéo dài so với thời hạn quy định. 

 3. Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, đất đai, tài nguyên thiên nhiên: 

 a) Trong quản lý trụ sở làm việc (bao gồm cả đất thuộc trụ sở làm việc): Diện tích bị sử dụng sai mục đích, 
không sử dụng ; Kết quả sắp xếp, điều chuyển trụ sở làm việc (diện tích điều chuyển, diện tích đã thu hồi). 

 b) Trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên 

 - Diện tích đất được giao sử dụng sai mục đích hay chưa sử dụng (trên 1 năm), diện tích đất hoang hoá. 



 - Diện tích đất đã thu hồi (trong đó nêu rõ thu hồi do sai mục đích sử dụng, để hoang hoá). 

 - Trong quản lý, khai thác tài nguyên: 

 + Các trường hợp khai thác tài nguyên không có phép 

 + Các trường hợp vi phạm quy trình, quy phạm trong khai thác tài nguyên. 

 4. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước. 

 Cung cấp số liệu liên quan đến kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước 
việc quản lý sử dụng vốn, chuyển đổi hình thức sở hữu, về tổ chức quản lý, số tiền tiết kiệm chi phí sản xuất kinh 
doanh (tiết kiệm về nguyên vật liệu, tiết kiệm do sáng kiến cải tiến kỹ thuật); tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ 
bản (do thực hiện đấu thầu, thẩm tra, thẩm định quyết toán vốn đầu tư giảm so với dự toán đã phê duyệt). 

 5. Về công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 - Số cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thực hiện. 

 - Số tiền sai phạm đã phát hiện; Số tiền kiến nghị thu hồi; Số tiền đã thu hồi được. 

 6. Về thực hiện các quy định về công khai trong các lĩnh vực: 

 - Số đơn vị đã thực hiện công khai theo quy định. 

 - Số đơn vị chưa thực hiện công khai theo quy định. 

 - Tình hình thực hiện các quy định về nội dung, hình thức và thời gian công khai. 

 7. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân 

 - Việc triển khai và kết quả thực hiện các cuộc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh. 

 - Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân: Số liệu về lãng phí, tiết kiệm. 

 III. Đánh giá chung và kiến nghị 
 Đánh giá chung (việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến chưa?; tình trạng lãng phí còn 
xảy ra ở những khâu nào?, lĩnh vực nào? nguyên nhân, biện pháp?). 

 

 
 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
VIỆC THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG 
LÃNG PHÍ 
 1. Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 - Các hình thức tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền 

 - Số đơn vị trực thuộc (nếu có) đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền 

 - Số đơn vị trực thuộc (nếu có) chưa thực hiện phổ biến, tuyên truyền 

 2. Về xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 - Công tác xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí của Công ty, Tổng công ty. 

 - Số đơn vị trực thuộc (nếu có) đã xây dựng Chương trình hành động hoặc kế hoạch hành động thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
 1. Về kết quả tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh 



- Số tiết kiệm được trong sản xuất kinh doanh, trong đó: 

+ Tiết kiệm nguyên vật liệu 

+ Tiết kiệm về tiền lương 

+ Tiết kiệm về năng lượng (nhiên liệu, điện) 

+ Tiết kiệm khấu hao cơ bản (do tăng sản lượng) 

+ Tiết kiệm chi phí quản lý 

+ Tiết kiệm do cải tiến kỹ thuật làm lợi 

+ Tiết kiệm chi phí khác 

 2. Kết quả tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

 - Số tiền tiết kiệm do thực hiện đấu thầu; do thẩm tra, thẩm định, quyết toán vốn đầu tư giảm so với dự toán 
đã duyệt. 

 - Số thất thoát, lãng phí đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

 3. Về kiểm tra, giám sát có nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc 

- Số cuộc kiểm tra của Tổng công ty 91/Tập đoàn đối với các đơn vị 

- Số vụ vi phạm được phát hiện và kết quả xử lý. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ) 
Đánh giá chung (việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến chưa?; tình trạng lãng phí còn xảy ra ở 
những khâu nào?, lĩnh vực nào? nguyên nhân, biện pháp?). 

 
 

PHỤ LỤC 1 

 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ ĐÃ BAN HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Loại văn 
bản 

Số - Ký hiệu Ngày, 
tháng, năm 
ban hành 

Trích yếu Cơ quan 
ban hành 

      

      

      

      

      

      

 

      

          

             .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Sở, ban, 
ngành, đoàn 
thể và UBND 
các huyện, 
thành phố 

Số cuộc thanh 
tra, kiểm tra 

Số tiền kiến nghị 
thu hồi ngân 
sách 

Số tiền đã thu hồi ngân 
sách 

1     

2     

3     

     

     

 Cộng     

 

       

 

  .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 
PHỤ LỤC 3 

VỀ KẾT QUẢ TIẾT KIỆM TRONG LĨNH VỰC 
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Sở, ban, ngành, đoàn 
thể và UBND các 
huyện, thành phố 

Thẩm tra dự 
toán 

Thông qua đấu 
thầu 

Thẩm tra 
quyết toán 

1     

2     

3     

     

 Cộng     

 

      

    .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



PHỤ LỤC 4 
VỀ KẾT QUẢ TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Trong đó 

STT 

Sở, ban, 
ngành, 

đoàn thể và 
UBND các 

huyện, 
thành phố 

Tổng số Tiết kiệm 
trong mua 

sắm 

Tiết kiệm 
điện 

Tiết kiệm 

trong chi 
khác 

1      

2      

3      

      

      

      

 Cộng      

 

       

              .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 5 
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ Ở SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN 

THỂ  
VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Số đơn vị thực hiện Về biên chế Về kinh phí 

 

Sở, 
ban,ngành, 
đoàn thể 
và UBND 
các huyện, 
thành phố 

Cơ quan 
cấptỉnh 

Cơ 
quan 
cấp 
huyện 

Xã, 
phường, 
thị trấn 

Biên 
chế 
được 
giao 

Biên 
chế 
thực 
hiện 

Số 
biên 
chế 
tiết 
kiệm 

Số  đơn vị 
tiết kiệm  
được 
KP/Tổng 
số đơn vị 
thực hiện 

Kinh phí 
tiết kiệm 
được 
(triệu 
đồng) 

Số chi tăng 
thu nhập 
cho CBCC 
(triệu 
đồng) 

Mức thu 
nhập tăng 
thêm cao 
nhất (nghìn 
đồng) 

Mức thu nhập 
tăng thêm 
thấp nhất 
(nghìn đồng) 

1             

2             

3             

             

 Cộng            

                       .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 6 
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP KHỐI TỈNH VÀ KHỐI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Số đơn vị sự nghiệp Về biên chế Đơn vị đã thực hiện giao tự chủtheo 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

Trong đó 

STT Khối tỉnh và khối 
các huyện, thành 

phố Tổng số Đơn vị sự 
nghiệp 
cấp tỉnh 

Đơn vị 
sự 

nghiệp 
cấp 

huyện 

Biên 
chế 
được 
giao 

Biên 
chế 
thực 
hiện 

Số biên 
chế tiết 
kiệm 

Tổng số đơn 
vị sự nghiệp Đơn vị 

tự bảo 
đảm 

toàn bộ 
Chi phí 

hoạt 
động 

Đơn 
vị tự 
bảo 
đảm 
một 
phần 
chi 
phí 

Đơn vị 
NSNN 

cấp 
toàn bộ 
chi phí 

1            

2            

3            

            

 Cộng            

   

                                                  .............................., ngày.........tháng.........năm........... 

                                                                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 7 
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,  

CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Kết quả tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ 
bản 

Kết quả tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh 

Trong đó Trong đó 

STT Đơn vị 

Tổng số 

Tiết 
kiệm 
do 
đấu 
thầu 

Tiết kiệm 
do thẩm 
tra, thẩm 
định QT 
vốn đầu 
tư 

Khác (do tự 
làm,...) 

Tổng 
số 
tiết 
kiệm 

Nguyên 
vật liệu 

Tiền 
lương 

Năng 
lượng 
(nhiên 
liệu, 
điện 

Tiết kiệm 
khấu hao 
cơ bản 
(do tăng 
sản 
lượng) 

Tiết 
kiệm 
chi 
phí 
quản 
lý 

Tiết kiệm 
do sáng 
kiến cải 
tiến kỹ 
thuật làm 
lợi 

Tiết kiệm 
chi phí 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

              

 Cộng             

           

           ......................, ngày     tháng     năm  

 

                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 
 


