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*
Số 12-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Kạn, ngày 25 tháng 8 năm 2021

CHỈ THỊ

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới
----Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(THTK, CLP) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức trách nhiệm
của các cấp ủy; tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên được
nâng lên... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và
các đoàn thể hoạt động hiệu quả, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Tuy nhiên, công
tác tuyên truyền về THTK, CLP còn hạn chế; tình trạng thất thoát, lãng phí trong
đầu tư xây dựng, sử dụng tài nguyên chưa khắc phục triệt để; công tác quản lý, sử
dụng tài sản công chưa thật sự chặt chẽ; ý thức về THTK, CLP của một số cán bộ,
đảng viên chưa cao...
Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền,
ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn
bản của Đảng, Nhà nước và địa phương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa
bàn, nhất là nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện quyết liệt các
giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế.
3. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí
chi thường xuyên chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định trong các
khâu phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách. Chỉ bố trí kinh phí cho
các nhiệm vụ thật sự cần thiết, quan trọng, cấp bách. Nghiên cứu bãi bỏ các chính
sách không phù hợp, gây lãng phí ngân sách; không bố trí dự toán chi đối với các
chính sách chưa ban hành. Thu hồi, điều chỉnh kịp thời các khoản kinh phí chậm
thực hiện hoặc không triển khai sang mục tiêu, nhiệm vụ khác hay chuyển về ngân
sách các cấp để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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- Thực hiện nghiêm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy,
nhiệm vụ và tài chính của đơn vị sự nghiệp công; chuyển dần từ cơ chế cấp phát
bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự
nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự
nghiệp công.
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chính sách cải
cách tiền lương. Đẩy mạnh khoán chi hành chính, thắt chặt các khoản kinh phí tổ
chức hội nghị, hội thảo, tiếp khách, lễ hội, lễ kỷ niệm…
4. Chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
- Thực hiện nghiêm theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư
công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị quyết
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ
quan trọng, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo đầu tư
tập trung, tránh dàn trải, phân tán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, không
để phát sinh nợ mới.
- Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình
thực hiện dự án đầu tư. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các dự án sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư lãng phí, kém hiệu quả và xử lý trách nhiệm
tổ chức, cá nhân có liên quan.
5. Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các
văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài
sản công. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, xử lý tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng, chống thất thoát, lãng phí.
Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp theo quy định. Kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới và tài sản trong các vụ
án tham nhũng, kinh tế.
Thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ
quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm điểm trách
nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
6. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy
hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện
nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất, mặt nước sử dụng lãng phí, kém hiệu quả
và không đúng quy định của pháp luật.
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Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản đảm bảo phát triển công nghiệp
khai khoáng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng và vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động
thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản.
7. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy. Tăng cường công khai, minh bạch
trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế.
8. Rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp
luật gây thất thoát tài sản nhà nước; thực hiện dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả,
thua lỗ kéo dài. Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá
nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Không sử dụng ngân sách nhà
nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp.
9. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Xây
dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị phù với điều kiện thực tế của đơn vị, địa
phương. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP để
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế và xử lý nghiêm những
hành vi vi phạm.
10. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc
tổ chức thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi.
Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cáo)
- Ban Nội chính Trung ương,
- Các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc,
- Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND, BCS đảng UBND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Cơ quan Tỉnh ủy
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