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QUYẾT DỊNH 
v ề  việc ban hành Chương trinh tổng thề của Chinh phủ 

về thực liành tiết kiệm, chồng lùng phi năm 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNII P l lủ

Cân cử  Luật To chức Chinh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sica 
doi, bổ  sung một so điều cùa Luật Tổ chírc Chinh pliù và Luật Tồ chức chinh 
quyển địa phucmg ngày 22 tháng ỉ ì  năm 2019;

Cân cử  Luật Tìtực hành tiết kiệm, chổng lãng phi ngày 26 thảng II 
năm 2013;

Căn cứ  Nghị qưyểt sổ  Ì24/2Q2Q/QIỈỈ4 ngày II  thảng II  năm 2020 của 
Quốc hội về Ke hoạch phát triển kinh tể  - xà hội năm 2021;

Cũn cứ Nghị (lịnh số 84/20ì4/ND-CP ngày 08 tháng 9 nám 20ỉ 4 cùa 
Chinh phũ quy định chi tiết một so diều cùa Luật thực hành tict kiệm, chong 
lăng phí;

Theo dề nghị cùa ỉỉộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Diều I. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trinh tầng thcLcủa 
Chính phũ về thục hành tiết kiệm, chong lảng phí năm 2021.

Diều 2. Quyct định này cỏ hiệu lực thi hành kê từ ngày ký ban hành.

Diều 3. Bộ trưởng, Thủ irưởng cơ quan ngang bộ, Thú irường cơ quan 
thuộc Chinh phũ. Chủ tịch ủy ban nhản dân các tinh, thành phổ trực thuộc 
trung Ương và Tông Giám dòc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước năm giữ 100% vỏn điều lộ đirợc Thủ tưởng Chinh phù quyết 
định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyct định nảy./

,\ơ i nhận:
- Như Điểu 3;
- l l iủ  lưỡng, các Phó Thú lưỡng Chinh phủ;
• Vân phòng Trung ương và các lỉan  cùa Dâng;
- Vủn phỏnn Tòng Hỉ thư;
• Vân phòng C hù lịch nưiVc;
-Van phòng Quổc hội;
- Tòa án nhản dân tói cao;
- Viện kiểm s i t  nhản dán tổi cao;
• Kicm toán N hà nuỏc;
• VPCP: B TC N . các PCN. Trự lý n  g. TGD c ổ n g  TTĐ T, 

các V ụ: TK B T. PL , CN. NN, V.I. TH . TCCV;
- I.ưu: VT, KTTH (2b). * 5



CHƯƠNC; TRÌNH TỔNC; TIIẺ CÙA CIIÍNII Pll i l  
VẺ TI lự c  HÀNH TIẾT KIỆM, CIIỚNG LẲNG Pll í  NẴM 2021

ịĩìan hành kèm theo Qụyât định so Zjtf6/QĐ-TTg 
ngàyH  tháng 12 nám 2020 cùa Thù tirởtìg Chinh phũ)

I. MỰC TIÊU, YÊU CÀU, NHIỆM v ụ  TRỌNG TÂM CỦA TIIỤC 
IIÀNII T IẾ T  KIỆM, CHỎNG LÂNG IMIÍ NÁM 202!

1. Mục ticu

Mục tiêu của thực hành tict kiệm, chổng lãng phí (sau đây gọi tất lã 
THTK. CLP) năm 2021 là thực hiện dồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp TI 1TK, 
CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xả hội, góp phần tụo nguồn lực 
de phỏng, chổng và khẳc phục hậu quá cùa dịch bệnh, thiên tai. biến đồi khi 
hậu, thúc dẩy táng trưởng, phát triển kinh tế. ổn dịrib.dìxLẨổiig.àia nhân dân, 
bào đám an sinh xà hội.

2. Yêu cầu

a) TI ITK, CLP phãi gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yểu về kinh 
tế. xả hội, môi trường đề ra tại Kc hoạch phát triền kinh tế - xă hội nảm 2021.

b) I HTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hưởng của Dàng, Nhà 
nước; xác định TỈITK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các câp, các ngành, 
các địa phương gản với trách nhiệm của người dửng đầu và phài dược thực 
hiộn dồng bộ, toàn diện, gán kết giữa các ngành, lĩnh vực.

c) THTK, CLP phải bào dâm thực chất, có kết quả cụ thể, gẳn với việc 
đánh giá, kiềm tra theo quy định.

d) TIITK, CLP phối gản với các hoạt dộng phòng chống tham nhũng, 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cãi cách hãnh chinh, sáp xểp tô chức bộ máy 
cùa hệ thống chinh trị.

d) TI 1TK, CLP phái dược xác định là nhiệm vụ thường xuycn của các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dàn với sự tham gia của tát cả cán 
bộ, công chức, viên chức và nguôi lao dộng.
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ị \
3. Nhiệm vụ trọng tâm

Việc xăy dựng và thục hiện Chương trình TI ITK, CLP nãm 2021 1Ì1 yếu 
tổ quan trọng nhảm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả cúa tlịch bệnh, 
thiên lai, biến dôi khi hậu, tạo đà khỏi phục vả phát trien kinh ĩê dắt nirớc, 
dâm bảo hoàn thảnh kể hoạch phát trien kinh té - xã hội năm 2021. Vi vậy, 
công tác TI I I K, CLP năm 2021 cần tập trung vảo một số nhiệm vụ trọng lâm 
sau đây:

a) Thục Hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giãi pháp tháo gở khó khản cho sân 
xuất kinh dounh, báo đảm trột tự an toàn xà hội dê khỏi phục và phát triển 
kinh tố, phần dấu thực hiện cao nhắt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế
- xâ hội đả được Quốc hội đè ra đề gỏp phần đưa tồng sân phẩm trong nước 
(GDI*) tâng khoảng 6%, quy mô GDP binh quân đầu ii£Lriĩi khoảng 3.700 
USD/người.

b) Sict chặt kỷ luật, kỳ cương tài chinh, ngân sách, mớ rộng cơ sỡ thuế, 
tâng cường quản lý thu; thực hiện quyốt liệt các giài pháp chong thất thu, 
chuyên giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiềm soát chặt chẽ bội chi ngân sách 
nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngàn sách nhả nước theo hưởng hiệu quả, 
bền vừng; giừ cơ  câu hợp lý giừa tích lùy vả tiêu dùng, tâng tỷ trọng chi dầu 
tư phát trien* giâm tỷ trọng chi thưởng xuyên, đảm bảo chi cho con người, an 
sinh x ỉ hội và chi cho quốc phòng, an ninh, l iếp tục quán triệt nguyên tấc 
công khai, minh bạch và yêu cẩu thực lìiện triệt ilè tiết kiệm, chống làng phí 
ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ dộng rả soát các chinh sách, nhiệm vụ 
trùng lảp, kcm hiệu quả, sáp xếp thử tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo 
mức tiộ cáp thiỏt, quan trọng vả khả nâng triển khai thực hiện trong năm 2021 
đê hoàn thành các nhiệm vụ, chương trinh, dự án, đề án được cấp cỏ thẩm 
quyền phè duyệt. Chỉ trinh cấp có thầm quyền ban hành chính sách, đề án. 
nhiệm vụ mới khi thực sự cẩn thiết vả cổ nguổn bão đảm; dự kiên đây đủ nhu 
cẩu kinh phi thực hiện các chinh sách, chc độ, nhiộm vụ mới dà được cấp cỏ 
thẩm quyền quyết định; không bổ trí dự toán chi cho các chinh sách chưa 
ban hành.

c) Thực hiện quản lý nợ công theo quy định củu Luật Quản lý nợ cõng 
năm 2017 và các vãn bân hướng dần. Việc huy dộng, quàn lý và sữ dụng vốn 
vay phải gằn với việc cơ  cấu lại đầu tư công và dịnli hướng huy động, sử dụng 
nguồn von nàv trong tửng thời kỳ. Rà soát chật chỗ ke hoạch sử dụng vòn 
ODA và vốn vay ưu lỉiii của các nhà tài trợ lurớc ngoài. Kiên quyct loại bỏ các 
dự án không thật sự cần thiết, kem hiệu quà. Bố tri dự toản chi ngàn sách nhả 
nước lù nguồn vốn ODA và vốn vay ưu dài của các nhả tải Irợ nước ngoài 
cho các dự án bão đảm theo ticn dộ dă kv kcl với nhà tài trợ, khả năng đáp 
ứng nguồn vốn đối ừng, tiên độ giãi phóng mặt bằng, năng lực của chú đầu tư 
quân lý chương trinlì, dự án sử đụng vỏn ODA và von vay ưu cỉài của các nhà 
tủi trợ nước ngoài. Không bổ tri von vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
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d) Quyết liột dầy mạnh giài ngân kế hoạch vốn dầu tư công gán với sử 
đụng VÔĨ1 dâu tư công có hiệu quà, xem đây là nhiệm vụ chinh trị quan Irọng 
đê kích thích sản xuât kinh doanh, ticu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh 
xâ hội, góp phan thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kct cấu hạ tầng kinh tế - xà 
hội cần thiết nham nàng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt dộng sản xuất 
kinh doanh cùa người dãn và doanh nghiộp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xà 
hội khác.

đ) Dầy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử  dụng tài sàn cõng và 
các vàn bản quy định chi liết thi hành Luật, góp phần quân lý chặt chè, sử 
dụng tiết kiệm, khai thác cỏ hiệu quà tủi sản công, phòng, chống thất thoát, 
làng phí, tham nhùng, phát huy nguồn lực nhăm tái tạo tải sân và phát trien 
kinh te - xâ hội, giâm thiêu rủi ro tài khóa.

c) Tâng cường huy động các nguồn lực cho đẩu tư phái triển; phấn đấu 
huy dộng tỏng đỏng góp của năng suất các nhân lố. tồng hợp (TFP) vảo tăng 
tnrcmg khoảng 45 - 47%.

g) Tiếp tục thực hiện cải cách chinh sách tiền lương vồ bào hiểm xă hội. 
Kiên quyct đỏi mới, sảp xép tồ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, 
tinh giàn biên che gằn với cơ cấu lại đội ngủ còng chức, viên chức; tập trung 
hoàn thiện khung khỏ pháp lý. đỏi mới hệ thông tổ chức và quân lý. Triển 
khai quyết liệt công tác sắp xép. tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bão 
đàm tinh gọn, cỏ  cơ câu hợp lý, có nũng lực tự chủ, quàn trị tiên tiến, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, giừ vai trò chù đạo trong thị trirờng dịch vụ sự 
nghiệp công; cung ửĩig dịch vụ sự nghiộp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng 
ngày càng cao.

II. M Ộ T  SỎ CHỈ TIÊU T IẾ T  KIỆM, CHỎNG LẢNG PHỈ TRONG 
CÁC LĨNH V ực

THTK, CLP nám 2021 được thực hiộn trên tất cả các lĩnh vực theo quy 
địnli của Luật TI ITK, CLP, trong dỏ tộp trung vào một sổ lĩnh vực cụ thè sau:

I. Trong quân lý, sử dụng kinh phi chi thường xuyên của ngân sách 
nhà nước

a) Trong năm 2021, thực hiện siết chật kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà 
nước; báo đàm chi ngân sách nhà nước tiêt kiệm, hiệu quà vả theo đúng dự 
toán dược Quốc hội thông qua. trong dó chú trọng các nội dung sau:

- Triệt đề tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát săp xếp cảc nhiệm 
vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế toi da tỏ chức hội ngliị, lồ hội, hội thảo, 
khánh tiết, di nghiên cửu, khão sát nước ngoài đảm bão phục vụ yêu cầu còng 
tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, dành nguồn phòng 
chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biền đôi khi hậu và thực
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hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xà hội theo tinh thần Nghị 
quyet so 27-NQ/TW và Nghị quyết so 28-NQ/TW của Ban Chẩp hành Trung 
ương khóa XII.

Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lc động thổ, lẻ khởi công, 
khánh thành các công trình xây dựng cơ bân, trừ các công trình quan trọng 
quốc gia, công trinh dự án nhóm A, công trinh cỏ ý nghĩa quan trọng vê kinh 
tẽ, chính trị, vãn hóa - xã hội của dịa phương.

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phi nghiên cửu khoa học, khỏnẹ 
dề xuất, phê duyệt các dề tài nghiỗn cửu khoa học có nội dung trùng lặp, thiểu 
tinh khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phi ihực hiện. Kiên quyết thực 
hiện cơ chế tự chủ dổi với các tò chức khoa học và công nghệ công lập gắn 
với trách nhiệm giãi trinh, chịu sự đãnh giá dộc lập và từng bưởc thực hiện 
phương thức Nhà nước đặt hảng, đau thau và cơ chế khoản kinh phi đến sân 
phâm cuối cùng phù hợp với định hưcýng mục tiêu, chiên lược phát trien khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và Kôt luận số 50-KL/TW ngây 30 
tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung Ương 6 khỏa XI về phái triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hỏa. hiện đại hóa trong diều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xă hội chú nghĩa vả hội nhập quốc tỏ. Thực hiện còng khai về nội dung thực 
hiện nhiệm vụ khoa học vả còng nghệ iheo quy định pháp luật.

- Sử dụng hiệu quả kinh phi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục và đào tạo. Dầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục còng lập 
cần có trọng điểm, tập trung ưu ticn cho giáo dục phố cập và tiếp tục kiên cổ 
hóa trường học, nhất là dối vởi các cơ sứ giảo dục ở các vùng cỏ điều kiện 
kinh tế xâ hội khó khản, vùng đồng bào dân tộc thiều so. vùng núi, biên giới 
và hãi đảo. Tiêp tục dây mạnh xã hội hỏa nhầm thu hút các nguôn lực ngoài 
nhà nước đâu tư cho giáo dục, đào tạo, phát trien nhân lực chất lượng cao. 
Triền khai có hiệu quà chế dộ học phí mới nham bảo đảm sự chia sỏ hợp lý 
giữa nhà nước, người học vả các thành phân xâ hội.

- Sứ dụng hiệu quả kinh phi ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp y tẻ. 
Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hộ thong V te. rừng 
bước chuyển chi thưởng xuycn từ ngán sách nhà nước càp trực tiếp cho cơ sở  
khám, chừa bệnh sang hồ trợ người tham gia bào hiểm y tế gán với lộ trình 
linh đủng, tính đủ giá dịch vụ y tể. Xây dựng cơ che giá dịch vụ, thanh toán 
bào hiểm y tề theo hướng ngân sách nhà nước, bào hiềm y te bão đâm chi trả 
cho các dịch vụ ờ  mức cơ bân, người sứ dụng dịch vụ chi trả cho phan 
vượt mức.

b) Quyết liệt doi mới hệ thống tổ chức vả quán lý, nâng cao chắt lưạnẹ, 
lìiệu quà hoạt động dơn vị sự nghiệp còng lập ihco tinh thân Nghị quyết 
sổ 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lằn thứ 6  Ban Chấp
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hành Trung ương Dâng khỏa XII về tiếp tục đôi mới hệ thông tỏ chức vả quân 
lý, nâng cao chat lượng và hiệu quá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp cóng 
lập. Phẩn đầu giám sổ lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 với 
tỷ lệ hợp lý. phù hợp với tinh hinh thực tê cùa bộ, ngành, dịa phương; tăng số 
lượng đơn vị sự nghiệp còng lộp tự bảo đảm chi thưòng xuyên vả chi đau tư, 
dơn vị sự nghiệp còng lập tự bão đảm chi thường xuyên, đàm hảo mục tiêu 
năm 2021 giàtn tối thiêu 10% dơn vị sự nghiệp công lộp so với năm 2015, có 
10% đom vị tự chủ tài chinh, giâm binh quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách 
nhà nước cho các dơn vị sự nghiệp công lộp so với giai doụn 201 ỉ - 2015.

Thực hiện giảm chi hồ trợ từ ngân sách nhà nước gán với mức giám biên 
ché hưởng lương từ ngân sách vả giâm thêm tối thiều 5% - 10% so với dự 
toán năm 2020 chi hồ trợ từ ngân sách nhà nước dôi với các dơn vị sự nghiệp 
công lộp cỏ nguồn thu tảng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 
(tinh dù tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phi quàn lý và khấu hao tài sán); 
dành ngàn sách nhả nước chi sự nghiệp cho khu vực, dịa phương khó khăn, 
vùng kinh ỉé xâ hội đặc biệt khó khăn.

Ngân sách nhả nước chuycn từ hỗ trụ cho các đơn vj sự nghiệp cõng lụp 
sang hồ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đổi tượng chinh sách khi sử 
dụng địch vụ sự nghiộp công cơ bản, thiết yếu; chuyến từ hồ trợ theo cơ chế 
cấp phát binh quán sang cơ chế Nhà nước dật hàng, giao nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đẩu ra hoặc đấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công.

Quy định giá dịch vụ sự nghiệp còng từng bước tính dủ các chi phi dổi 
với các loại dịch vụ cơ bàn, thiết yểu, dồng thời cằn gắn với chính sách hồ trợ 
phù hợp cho người nghèo, dôi tượng chinh sách; đối với giá dịch vụ sự nghiệp 
công không sử dụng ngân sách nhã nước thi giao quyền tự chú cho các dơn vị 
cung ứng dịch vụ tự quyct định theo nguyên tác bảo đàm hù đảp chi phi vả có 
tích lũy, trừ các dịch vụ còng nhà nước plìãi quàn lý giá theo quy dịnlì pháp 
luật về giã.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tir còng

a) Trong năm 2021, các cap, các ngành cân thực hiện cỏ hiệu quả các 
quy định của Luật Đẩu tư công sổ 39/2019/QI114 và các Nghị dịnh hướng 
dản Luật.

b) Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương dầu tư, chi quyết định chủ trương 
dầu tư các dự án cỏ hiệu quả vả phủ hợp với khá năng cân đối nguồn vốn dầu 
tư công; đổm bảo 100% các dự án dầu tư còng có dầy đú thú tục theo quy 
dịnh của Luật f)àu tư công.
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c) Việc bố tri vốn dầu tư công năm 2021 phải phủ hợp với định hướng 
mục tiêu, kc hoạch phát trien kinh tê -  xà hội 5 năm 2021 - 2025, định hướng 
xây dựng kế hoạch đẩu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định 
sổ 63/ỌĐ-TTg ngày 12 tháng 01 nãm 2018 của Thú tư<ýng Chính plìii về phô 
duyột Đê án Cơ cấu lại dâu tư còng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đên 
năm 2025 và nhiệm vụ kc hoạch phát triển kinh tế - xả hội nảm 2021.

Dong thời, phái thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luột Dầu tư 
công, Nghị quyết sọ 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của ủy  
ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tac, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn dầu tư nguồn ngân sách nhả nước giai đoạn 2021 - 2025 và Quyél 
định sổ 26/2020/QĐ-TTa ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
plnì quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Nghị quyết sổ 973/2020/ỌH14. 
Bô trí dù dự toán chi đâu tư nguôn ngân sách nhã nước năm 2021 cho các dự 
án chuyên tiếp, hoàn thành trong năm 2021, von doi ứng cho các dự án sử 
dụng vốn ODA và von vay iru đài ciia các nhà tàĩ trợ nước ngoài; bổ trí von 
theo tiến độ dược cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt cho các cỉự án chuyển tiếp tử 
giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; vốn dau lư của Nhà nước 
tham gia thực hiện dự án theo phương ihức đôi tác công tư; nhiệm vụ quy 
hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị dầu tư theo quy định.

Ưu tiên bổ tri von (lổ thực hiện các dự án thuộc chưcmậ trình mục tiêu 
quốc gia, dự án quan trọng quổc gia, các dự án cáp hách khác phục hậu quá 
thiên tai, chương trinh, dự án phát triển hạ tâng trọng diêm có sức lan tòa, tạo 
động lực phát trien kinh tê - xà hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư 
nhân trong và ngoài nuửc và bão đảm phát triền hài hòa giữa các địa phương, 
vùng lãnh thô. Mức vốn hô tri cho từng dự án phải phù hợp với tiên dộ thực 
hiện và khâ năng giãi ngân trong năm 2021.

Đối với vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài, việc bố trí kế hoạch 
phải phù hợp với nội dung cùa Hiệp định, cam kết vỡi nhà tài trợ; bỏ tri dũ 
vổn cho các dự án kết thúc hiệp định vay nước ngoải trong năm 2021 và 
khòng có khả nñng gia hạn. Đối với các nguồn von vay dẻ dâu tư kết cẩu hạ 
tằng kinh tế - xã hội. phái được kiểm soát một cách chặt chẽ về mục tiêu, hiệu 
quả đầu tư. kế hoạch trả nợ và những tác động của vay vốn dền ổn định kinh 
te vĩ mò.

d) Tạm ủng, thanh toán von dầu tư theo đủng quy dịnh của Nhà nước 
đảin bào tiến độ thực hiện dự án vả ihời hạn giãi ngân, sir dụng vỏn hiệu quả. 
Rà soát các dự án kéo dài nhiẻu năm, hiệu quả đầu tư ihấp dc cỏ hưởng xử lý; 
cỏ biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoán lạm ứng quá hạn, kéo dài nhicu 
năm, đơn vị quản lý dã giãi thể. Thực hiện dũng quy định về hoàn trả tạm ứng 
dối với các dự án mới thực hiện. Tăng cưừng công tác quyết toán dự án hoãn 
thành thuộc nguồn vốn nhã nước, xử lý dứt điểm tinh trạng tồn dọng quyết 
toán dự án hoàn thành.
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3. Trong quàn lv chương trinh mục liêu quốc gia

a) Xây dựng, trinh cáp cỏ thâm quyển phê duyệt các Chương trinh mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Căn cử mục tiêu, nhiệm vụ cũa chương 
trinh mục tiêu quốc gia dược Quổc hội, Thù iướng Chính phủ phê duyịt; khã 
năng thực hiện chương trinh trong năm 2021; các bộ, cơ quan trung ương 
dược giao quản lý chương trinh mục tiêu quổc gia hướng dàn các bộ. cơ quan 
trung ương khác vả các dja phương lập dự toán von, kinh phi thực hiện 
chương trình phù hợp với mục liêu, nhivm vụ năm 2021.

b) Việc bố tri kinh phí thực hiện các chương trinh mục tiêu quổc gia theo 
khà năng cân dối của ngân sách nhả nước và tuân thủ các quy định của pháp 
luật về ngán sách nhà nước, dầu tư công.

c) Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia theo dúng 
mục tiêu, nội dung cúa Chưang trinh, đăm bão tiết kiệm và hiệu quả.

4. Trong quàn lý, sử dụng tải sản công

a) Tiếp tục triển khai dồng bộ Luật Quân lý, sử dụng lài sân công nãm 2017 
và các văn bản hướng dần nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụne tải sân 
còng và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg 
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phũ.

b) Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản còng, đặc biệt lả đổi với các cơ sờ 
nhà, đất bào đảm sử dụng đúng mục dich. tiêu chuẩn, định mức theo chế độ 
quy định và phủ hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sàn sử 
dụng sai dối tượng, sai mục dich, vượt ticu chuẩn, định mức; tồ chức xử lý tài 
sàn dúng pháp luật, công khai, minh bạch, không đề lãng phi, thất thoát tài 
sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về dấu giá khi hán, chuyển 
nhượng (ải sản cóng; xử lý nghiêm các sai phạm.

c) Nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng dúng mục đích, dùng đổi 
tượng; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà cõng vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử 
dụng không dúng mục đích, khỏng đúng đổi tượng, dổi tượng hết thời gian sử 
dụng nhà công vụ theo quy định.

d) Tiếp tục quản lý chặt chỗ việc dầu tư xày dựng khu hành chính tập 
trung lại các dịa phương theo Chi thị sổ 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 
năm 2017 của Thù tưởng Chỉnh phũ về tăng cường công tác quân lý dầu tư 
xây dựng khu hành chính tập trung tại các tinh, thành phố trục thuộc trung 
ươĩm. Việc dầu tư xây dựng khu hành chinh tập trung pliãi dáp ứng đầy dù 
các ycu cầu theo quy định.
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tì) Tảng cường khai thác nguồn lực tài chinh từ kết cấu hạ tầng theo quy 
định cửa Luật Quản lý, sử dụng tãi sản cõng năm 2017 và các văn hãn hướng 
dẫn; tô chức thực hiện đầu tư. bão tri, khai thác tài sân kết cấu hạ tang bão 
đảm công khai, minh bạch theo quv dịnh của pháp luật VC dâu thầu, dấu giá; 
số thu từ cho thuê quyên khai thốc, chuycn nhượng có thời hạn quyền khai 
ihác tài sân kct câu hạ tâng vả sô thu tir khai thác quỳ đất, mặi nước phối nộp 
vảo ngân sách nhả nước và được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách 
nhà nước cho mục dich dâu tư và phát triển theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện mua sàm tài sản theo dúng tiêu chuấn. dịnh mửc và chẻ dộ 
CỊUV định đâm báo tiết kiệm, hiệu quả. công khai, minh bạch. Hạn chề mua xc 
ô tô công và trang thiêt bị dăt tiền; thực hiện nghiêm quv dịnh của Chính phù 
về khoán xe công, tổ chức sáp xếp, xử lý xe ò tô đảm bảo tiêu chuẳn, dịnh 
mức iheo đúng Nglìị định số 04 /2019/NĐ-CP ngày ! I tháng 01 năm 2019 của 
Chính phũ quy định vê tlịnlì mức sử dụng xo ỏ tỏ.

g) Quàn lý chật chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, 
kinh doanh, liên doanlì, liên kết. Chi sử dụng tài sản công vào mục đích cho 
thuê, kinh doanlì, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật 
quy định, có D¿ án dược cấp có thẳm quyền phô duyệt và phải đàm bảo theo 
các yêu câu quy định lại Luật Quàn lý, sử dụng tủi sản công và văn bản hướng 
dần nhằm phát huy công suất và hiộu quả sử dụng tài sản; kiên quyct châm 
dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuỗ, liên 
doanh, lien kết không dứng quy định.

h) Thực hiện xử lý kịp thời tài sản cùa các dự án sử dụng vốn nhà nước 
sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của phảp luật, tránh lảm tlìất thoát, 
lâng plii tài sản.

5. Trong quân lý, khai thác, sừ dụng tài nguyên

a) Ticp tục lăng cường giám sát, thanh tra, kiêm tra việc thực hiện Luật 
Đất dai. quy hoạch sử dụng dắt và các văn hàn quy phạm pháp luật vê sử 
dụng đắt. Thực hiện nghiêm việc xử lý. thu hồi cảc diộn tích đất đai, mật nước 
sử dụng không dũng quy định cùa pháp luật, sử dụng dât sai mục dich, sai quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lăng phi, kém hiệu quà, bỏ hoang hóa 
và lấn chiếm đất trải quy định.

b) Thực hiện nghiêm các chú trương, định hướng trong diều tra, thảm dô, 
khai thác, chế biến, xuất khấu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản den 
năm 2020, tầm nhìn den năm 2030 tlà được Thủ tướng Chinh phũ phê duyệt. 
Kiềm soát chặt chò việc khai thác khoáng sàn làm vậi liệu xây dựnt»; cân đỏi 
giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát trien bền vừng công nghiệp khai 
khoáng gán với bão vệ môi trướng và dám báo quốc phòniĩ, an ninh. Thực 
hiện nghiêm các quy dịnh vè đánh giá tác dộng môi trường đòi với các dự án 
khai thác khoáng sản.
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c) Tiếp tục dầy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, nhất lả rừng phòng hộ 
ven biền, rừng dầu nguồn, rùn^ đặc dụng, thực hiện nghiêm việc dỏng cứa 
rừng tự nhiên và các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh 
học đe dạt tỳ lệ che phũ rừng khoảng 42%. Không chuyên diện tích rừng tự 
nhiên hiện cỏ sang mục đỉch sử dụng khác trên phạm vi cả nước (trừ cốc dự 
án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu 
cầu phát triên kinh tể - xả hội cần thiết do Thủ lường Chinh phũ quyet định).

d) Tăng cường bào vộ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thải thủy sinh; khai 
thác, sử dụng hợp lý và bôn vững không gian, mặt nước, tài nguycn thiên 
nhiên, vị thê của biên pliục vụ phát tricn kinh tẽ - xả hội; bào ton cảnh quan 
và đa dạng sinh học biên, tung cưỡng klìã năng chỏng chịu của các hộ sinh 
thái biển trước tác động cùa biến đối khi hậu.

đ) Khuyến khich phát triển nâng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng 
lượng; đẳy mạnh nghiên cứu vả xây dựnu các dự án sử dụng công nghệ tái 
chế nước thải và chất thải; các dự án sử dụng nàng lượng gió, nâng lượng 
mật trời.

c) Xử lý triệt đỏ các cơ sở sử dụng làng phi năng lượng, tài nguyên, gây 
ò nhiễm môi trường nghiêm trọng: kiểm soát chặt chè cơ sỡ tiềm ấn nguy cơ 
gây ỏ  nhiễm môi truÒTig và các nguôn xả thãi; tập trung xử lý rác thài dô thị, 
nòng thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bòn vừng; dâm bào tỷ 
lộ khu còng nghiệp, khu chể xuất đang hoạt động cỏ lìệ thông xử lý nước thãi 
tập trung dạt ticu chuẩn môi trường dạt 91%. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm quy định cúa pháp luật về thăm dò. khai thác, chế biên tài nguyên 
khoáng sản.

g) Giảm cưỡng độ năng lượng trong các ngành nghè, lĩnh vực kinh tố; 
tiết kiệm nàng lượng trờ thành hoạt dộng thưìmg xuycn đổi với các cơ sờ sử 
dụnc năng lượng trọng đicm và các ngành kinh tê trọng diêm liêu thụ nhiêu 
năng lượng, hướng tới mục ticu đến năm 2025 giâm mức tổn thai điện nãng 
xuống thấp hơn 6,5% vả đạt mức tiết kiệm nâng lượng 5,0% đen 7,0% tông 
tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 dcn năm 2025.

6. Trong quản lý các quỳ lài chinh nhã nước ngoài ngân sách

a) Dầy mạnh thực hiện cảc nhiệm vụ và giãi pháp tăng cường quán 
lý các quỳ tài chính nhà nước ngoải ngân sách theo quy định tại Nghị quyết 
số 792/NQ-UBTVQHI4 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Uy ban Thưởng vụ 
Quốc hội về một sổ nhiệm vụ vả giãi pháp đây mạnh việc thực hiện chính 
sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỷ lài chinh nhà nước ngoải ngàn 
sách nhà nước vả Chi thị số 22/CT-TTg ngày 27 thdng 8 năm 2015 của Thú 
tướng Chính phiì về việc tăng cường công tác quản lý dôi với các quỷ tài 
chinh nhả nước ngoải ngân sách.
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b) Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản 
lý, sử dụng các quỷ tài chỉnh nhả nước ngoài ngân sáclì nhà nước dc sửa dổi, 
bổ sung, bài bò theo thẳm quyền hoặc trinh cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định nhăm đảm bảo dồng bộ, thống nhất vả phù hợp với thực tế vả hộ thống 
pháp luật. Nghiên cứu hình thảnh cơ sờ pháp lý thống nhất quân lý các quỳ tài 
chinh nhà nước ngoài ngân sách nhà nước đổ nâng cao hiệu quả trong quản lý 
vả sử dụng quỳ.

7. Trong quân lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhã nước tại doanh nghiệp

a) Thực hiện triột ílẽ tiết kiệm nâng lượng, vật tư, chi phỉ đâu vào; ứng 
dụng cõng nghệ mới cỉc nâng cao chất lirợng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết 
kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, trong dó, tiết giảm tối đa chi phí quãng cáo, 
tiep thị, khuyến mại, hoa hỏng môi giải, chi tièp lân, khánh tiết, hội nghị, chi 
chiốt khẩu thanh toán, chi phi năng lượng.

b) Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thảnh mục tiêu cồ phần hỏa và 
thoái vốn nhã nước theo đúng lộ trinh và quy định của pháp luật, bảo đảm các 
n g uycn  tác  v ả  CƯ ch e  thị trường; m inh bạch , cô n g  khai th ô n g  tin . V iệc xác 
định giã trị quyền sử dụng dàt vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực 
hiện đúng quy định pháp luậi về dắt đai, pháp luật về cồ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, bảo đàm tính (lúng giá irị quyền sử dụng đất vào giã trị 
doanh nglìiộp cổ phần hỏa, tinh dúng, tính dù tiền thuê đẩt của doanh nghiệp, 
tránh thẩt thu cho ngân sách nhã nước.

c) Tiếp tục cơ cầu, sắp xếp lại (loanh nghiệp nhả nước; nâng cao năng 
lực tài chính, đổi mới công tác quân trị, công nghệ, cơ cấu sàn phẩm, ngành 
nghe sản xuất kinh doanh, clìicn lược phát Iricn, cãi tiến quy trinh săn xuất dể 
nâng cao chất lượng sàn phàm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

d) Rà soát, xử lý dủt điềm tồn tại, yếu kẽm cùa doanh nghiệp nhà nirớc 
và doanh nghiệp có vồn nhả nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi 
phạm pháp luật, làm tlìấi thoát, làng phi vổn, tài sản nhã nước, các dự án đau 
tư chậm liến dộ, kém hiệu quã, thua lồ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà 
nước dể xử lv thua lổ của doanh nghiệp. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật dối với lụp thể, cả nhân, dặc biỳt là người đứng đầu 
trong việc để xảy ra các vi phạm về quàn lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại 
doanh nghiệp và cồ phan hóa doanh nghiệp nhà nưởc.

d) Quán lý, giám sát chặt chỗ việc huy dộng, sử dụng vốn của doanh 
nghiệp nhà nước, nhất lã việc vay nợ nước ngoải, các dự án dầu tư trong nước 
vả ra nước ngoài, nguồn vốn mua. bán, sảp nhập doanh nghiệp; hạn chế tối da 
cắp bảo lảnh của Chính phủ đổi với doanh nghiệp nhả nước.
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c) Tảng cường quân lý, sir dụng hiệu quã nguồn thu từ cổ phân hóa, thoái 
von nhà nước lại doanh nghiệp dâm bào nguồn thu từ cô phần hóa, thoái vốn 
nhà nước tụi doanh nghiệp được sử dụng dè chi cho dầu tư phát trien, phái 
được cân đôi trong ngân sách nhà nước hàng năm theo kê hoạch dâu tư công 
trung hạn; đảm bão nguồn lực hồ trợ quá trinh cơ cẩu lại, sáp xốp, chuyền dồi 
sở hừu doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện liãnli.

g) Nâng cao trách nhiệm của ngưừi dại diện phẩn vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp trong việc yêu cảu doanh nghiệp phàn phối và nộp ngân sách 
nhà nước phân lợi nhuận, cồ  tửc dược chia tương ứng với phân vốn nhà nước.

8. Trong quản lý, sử dụng lao dộng và thời gian lao dộng

a) Tiẩp tục đôi mới, sẳp xcp tô chức bộ máy của hệ thong chính trị tinh 
gọn, hoạt dộng hiệu lực. hiệu quả; giảm dầu mối cóc dơn vị trực thuộc; khòng 
thành lụp tô chức mới, không thảnh lập phòng trong vụ, trường hợp (lặc biệt 
do câp có thâm quycn quyẽt định. Giàm tối đa cốc Ban quàn lý dự án; kiên 
quyểt hợp nhât, săp xcp tô chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập dề thu gọn 
đâu môi, giâm biên chê; thực hiện cơ chỗ khoán kinh phí theo nhiệm vụ dược 
giao vả sản phẩm đầu ra. Cản cứ vảo kết quà thực hiện đề án tinh giản bien 
chế, các bộ, ngành, dịa phương xác định tỷ lệ giảm số biên chế năm 2021 cho 
phù hợp, đảm bão mục tiêu năm 2021 giâm 10% bien che cóng chức và biên 
ehe sự nghiệp hướng lương từ ngân sách nhà nước so với bien chế dược giao 
năm 2015 theo Nghị quyct số 39/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về 
tinh giãn biên ché; các cơ quan, dơn vị chưa sử dụng hết so bien ehe dược 
giao phải xem xét, căt giảm cho phù hợp.

b) Xây dựng ehe dộ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chắp hành Trung ương khóa XII- sắp xếp lại các che độ phụ cắp 
hiện hành, không bô sung các loại phụ cẳp mới theo nghe; thực hiện rà soát. 
b;ìi bỏ các khoán chi ngoài lưong của cán bộ, còng chírc cỏ nguồn gổc lừ ngân 
sách nhà nước.

c) Tiên hành săp xểp, bò tri đội ngù cán bộ lãnh dạo, quân lý và giải 
quyết che dộ, chinh sách đỏi với nhừng người dõi CỈƯ sau đại hội dâng hộ cắp 
huyện, câp xà nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại nhửng đơn vị lìành chinh cap huyện, cấp 
xă mới hình thành sau khi sẳp xếp theo Nghị quyết số 635/2019/ƯBTVQH 
ngày 12 tháng 3 năm 2019 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội ve ban hành kế 
hoạch thực hiện sắp xêp các dem vị hành chỉnh cắp huyện, cấp xă trong giai 
đoạn 2 0 1 9 -2 0 2 1 .

d) Thực hiện dồng bộ, hiệu quả các giãi pháp, nhiệm vụ dc nâng cao 
năng suất lao dộng theo Nghị quyết sổ 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII và Chi thị số 07/CT-TTg ngày 04 tháng 02 nãm 2020 của Thù 
tướng Chinh phũ về giãi pháp tảng năng suất lao dộng quốc gia.
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d) Dầy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thú tục hành chính, 
găn kết chặt chẽ với vi ộc kiộn toàn tổ chức, tinh giãn biên chế, bão đàm dân 
chủ, công khai, minh bạch, chuycn nghiộp. phục vụ nhân dân. Xây dựng 
Chinh phũ điện tứ phục vụ người dân và doanh nghiộp liưứng tới Chính phũ 
sổ, nền kinh tế sổ và xà hội số.

III. GIẢI PHÁP TH Ự C HIỆN MỤC TIÊU, c u i  TIÊU TIẺ T  KIỆM, 
CHỎNG LÂNG PHÍ

1. Tảng cường công lác lănh đạo, chỉ dạo về TIITK, CLP tại các bộ. cơ  
quan ngang hộ, cơ quan thuộc Chính phù và ủ y  ban nhân dân các cấp

Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởnu cơ quan thuộc 
Chinh phũ và Chù tịch Uy ban nhãn dân các tinh, thảnh phố trực thuộc trung 
ương trong phạm vi quàn lý của mình có trách nhiệm chi dụo thổng nhất việc 
thực hiện các mục tiêu, chi tiêu THTK, CLP năm 2021; xây dựng kế hoạch 
thực hiện cụ thỏ các mục tiêu, chi ticu tièt kiệm cho từng lĩnh vực găn với 
công tác thanh tra, kiềm tra thường xuvên; phân công rỏ ràng trách nhiệm cùa 
từng cơ quan, tô chức, đan vị; íỉưa kct quà TI m e ,  CLP là tiêu chí ilánh giá 
trong công tác thi dua, khen thưởng và bỏ nhiệm cán bộ, công chức, viên 
chức. Tăng cưỡng vai trò, trách nhiệm của người dứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp trong việc lành dạo, chi đạo tỏ chức, triển khai Tỉ n  K, 
CLP tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Dẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong 
THTK. CLP

a) Đẩy mạnh thòng tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP vả cãc chủ 
trươnii, chính sách của Dàng và Nhả nước có liên quan đèn TIITK. CLP với 
các hình thức da dạng nhăm nâng cao, thống nhất nlìận thức, trách nhiệm về 
mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác TIỈTK, CLP đối với các cơ quan, 
doanh nghiệp, tồ chức, cá nhân và toàn xă hội.

b) Các bộ, cơ  quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phú, ửy ban nhân 
dán các tỉnh, thành pho trục thuộc trung ương tích cực plìỏi hợp chặt chè vôi 
các tổ chức chinh trị - xã hội, cơ qua» thông lấn. bảo chi đê thực hiộn tuycn 
truyền, vận động về TI ỈTK, CLP dạt hiệu quà.

c) Các cản bộ, công chức, viên chức và người lao dộng tích cực tuycn 
truyền, vận dộng vả nâng cao nhận thức THTK, CLP tại dịa phương nơi 
sinh song.

d) Kịp thời biểu dương, khen thưởng nhửng gương điển hình trong 
THTK, CLP; bão vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phi iheo 
thẩm quyền.
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3. 1'ăng cưỡng còng tác tổ chức TTỈTK, CLP trẽn các lĩnh vực, trong đỏ 
tập trung vào một sổ lĩnh vực sau:

a) Tồ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ dộng, clìột chê, 
bảo đảm kỹ cương, kỷ luật tài chinh, ngân sách:

Tiếp tục củi cách công tác kiểm soãt chi ngàn sách nhà nước theo hướng 
thống nhát quy trinh, tập trung đâu môi kiểm soát và thanh toán các khoản chi 
ngân sách nhá nước (bao gỏm cà chi thường xuycn vả chi dâu tư) găn với việc 
phân định rỏ trách nhiệm, quyên hạn của các đơn vị liên quan (cơ quan tài 
chính, Kho bạc Nhà nước, dưn vị sử dụng ngán sách nhà nước); đầy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin irong công tác kiêm soát chi, quân lý thu ngân 
sách nhà nước.

Đicu hành, quàn lý chi trong phạm vi dự toán dược giao, dúng tiêu 
chuẩn, dịnlì mức, chế độ quy định; thực hiện triệt tic tiêt kiệm toàn diện trẽn 
các nội dung chi, nâng cao hiệu quà sử dụng ngân sách.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện cõng khai, minh 
bạch, dỏ cao trách nhiệm giải trinh về ngân sách nhà nước.

b) Tăng cường công tác phổ bien, tuyên truyền và triền khai dong bộ, 
hiệu quà Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các vãn bàn hưởng dần. Đây 
mạnh quản lý, giám sát hiệu quá sử dụng vồn trái phiếu Chính phũ, vốn vay 
ODA, vay ưu đăi từ các nhả tài trợ ciia các bộ, ngành, dịa phương, dơn vị sử 
dụng vốn vay; có giải pháp dẩy nhanh tiến dộ thực hiện dự án dè giâm thiêu 
chi phí vay. Nâng cao trách nhiệm giãi trinh cùa các hộ, ngành, địa phương 
dối với hiệu quả sử  dụng nguỏn von vay còng.

Xây dựng vả hoàn thiện cơ sỡ dừ liệu về vốn vay ODA. vay ưu dãi nước 
ngoài trong nợ công de phục vụ công lác quân lý.

c) Tiếp tục thực hiện hiện dại hóa công (ác quàn lý tài sàn công và nâng 
cấp Cíĩ sở  dừ liệu Quốc gia về tài sán công đê từng bước cập nhật, quản lý 
thòng tin của lất cả các tải sản công được quy định tại Luật Quàn lý, sử dụng 
tài sàn công. Xây dựng I lệ thông giao dịch diện tử vê tài sản công đê thực 
hiện các çiao dịch về tài sán (như: bản, chuyên nhượng, cho thuc tài sân, cho 
ihuê quyền khai thác tài sàn kết cấu hạ tang, chuyền nhượng cỏ thời hạn 
quyền khai thác tài sản kết câu hạ tầng,...) đám hão công khai, minh hạch 
trong công tác quản lý, xử lý tài sản công.

Ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sán công chuyên 
dùng theo thầm quycn dề làm cơ sở lập kể hoạch, dự toán, quản lý, bố tri sù 
dụng, xử lý tài sân còng theo đúng quy định.
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Tăng cường còng tác kiêm tra, giám sát việc quàn lý. sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tô chức, dơn vị; kiểm diểm trách nhiệm, xử lý nghiêm 
theo quv định của pháp luật liên quan doi với các tỏ chức, cá nhân thuộc thầm 
quvền quản lý cỏ hànlì vi vi phạm.

d) Khán trương hướng dần và tỏ chức triền khai tlìực hiện đúng các quy 
định của Luật Dâu tư cõng sổ 39/2019/ỌỊ114, tạo cơ sở pháp lý dồng bộ và rỏ 
ràng cho hoạt dộng dầu lư công.

Tăng cưỡng vui trò các cơ quan quản lý nhả nước ở  giai đoạn chuẩn bị 
dầu tư, xây dựng kế hoạch, đảm bảo phủ hợp với khá năng cân dối nguồn lực 
và thực hiện của dự án. Áp dụng công nghệ thông tin trong công lác xảy 
dựng, long hợp, giao và triển khai kể hoạch dầu tư còng năm 2021 trên I lệ 
thống thông tin ve dầu tư sử dụng von nhà nước.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị dầu tư, giải phỏng mặt bâng, đền bù. tái 
định cư của các dự án dự kicn khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 de 
tọo tiền dè tốt cho việc thực hiện dự ân, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, 
dự án trọng diểm, có tác dộng lan tỏa góp phan nâiig cao nâng lực cạnh tranh 
quốc tíia của bộ, cơ  quan trung ương và địa phương.

Nâng cao chẩt lượng công tác dấu thau, lựa chọn nhả thau, bảo dám lựa 
chọn nhà thầu cỏ day dù nâng lực thực hiện dự án theo (lúng tiến độ quy tlịnh.

Còng khai, minh hạch thỏnii tin vả tăng cường giâm sát. dảnh giã, kiểm 
tra, thanh tra trong quá trinh đâu tư cõng; chong tham nhùng, that thoát, lãng 
phi trong đầu tư công; áp dụng quy tấc hậu kiềm đổi với kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 của các bộ. cơ quan trung Ương và dịa phương, bảo đâm tinh tuân 
thủ các quy định và hiệu quã dầu tư còng. Trong đó, ilặc biột dè cao vai trò 
tham gia giám sát của cộng dòng dân cư trọng các vùng ảnh hường của dự án, 
nâng cao trách nhiệm giãi trinh của chủ dâu tư và các hên liên quan đcn dự 
án. Xác dịnh rò trách nhiệm trực tiếp của người dứng đâu cơ quan, tó chức 
(lối với hiệu quả kinh tố - xà hội của các dự án đáu tư. Xử lý nghiêm nhừng 
hãnh vi vi phạm pháp luật, tham nhùng, gây thất thoát, làng phi trong dâu 
tư công.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp ỉ lộ thống thõng tin vè dâu tư sử dụng vốn 
nhả nưởc đề cập nhật, lưu trừ cảc thông tin, dừ liệu liên quan đôn việc lộp. 
theo dôi vả đánh giá thực hiện kế hoạch dâu tư công trung hạn vả hảng năm; 
lụp, thảm định, phô duyệt Quyết djnh chủ trương dầu tư. quyết định dầu tư 
chương trinh, dự án đầu tư còng của bộ, cơ quan tmng ương và dịa phương.

Việc phân bổ vốn dầu tư cỏng phái đàm bão thời gian theo quv định cũa 
Luật Dầu tư công và các văn bàn hướng dẫn. Ticp tục rà soát các quy dịnh VC 
ngàn sách, dầu tư, xây dựng, tháo gở kịp thời các rào càn khó khăn, vướng 
mẳc, tạo điều kiện thuận lợi dây nhanh liến dộ thực hiện, giãi ngàn và nâng 
cao hiệu quà các dự án dầu tư công.
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Tổ clìức thực hiện Luật Quy hoạch vả các văn bân hướng dản. nâng cao 
chẳt lượng công tác quy hoạch phát trien kinh lố - xà hội vả các quy hoạch 
ngành, quy hoạch vùng lành thổ, quy hoạch phát triển dô thị, lảm căn cử xây 
dựng các chương trinh và kế hoạch dầu tư trung và dài hạn.

d) Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2015/ND-CF* ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chinh phù quy định cư che tự chù cùa dưn vị sự nghiệp công 
lập, Ọuyct định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ 
tướng Chinh phú về chuyển dem vị sự nghiệp công lập thành công ty cỏ phần 
và văn bản sửa dôi, bồ sung, thay thê các văn bân này (neu có). 'l iếp tục đầy 
mạnh tien độ thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng vả hiệu quả hoạt 
động cũa các dơn vị sự nghiệp còng lặp của từng lĩnh vực, dây mạnh phân cấp 
và giao quyền chú động cho các dim vị sự nghiệp theo liướnc phân định rỏ 
việc quản lý nhà nưỡc với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Dồi mới cơ ché phân bồ nguồn lực, quân lý. cắp phát ngân sách nhà 
nước, trong dó ngân sách nhà nước bão dăm đâu tư cho các dịch vụ công cơ  
bản, thict yếu và doi với các dơn vj sự nghiệp công lập ờ các dịa bản vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dàn tộc it người.

Dối mới phương thức quân lý, nâng cao nàng lực quăn trị đơn vị sự 
nnhiệp công lập thuộc phạm vi quân lý, bào đâm chật chẽ, hiệu quả, góp phan 
nàng cao chất lượng hoại dộng cung ứng các dịch vụ sự nglìiệp công, đáp img 
yêu cầu cùa xà hội.

c) Các bộ, cơ quan trung ương và dịa phương dây mạnh rà soát, dánh giá 
hiệu quả hoạt dộniì của các quv tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Xây 
dựng lộ trinh cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt dộng hoặc giài thê đối với các 
quỷ hoạt đụng không hiệu quả, không đúng mục tiêu.

'lang cưỡng công lác quân lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm toàn và giám sát 
hoạt động cũa các quỳ tải chinh nhà nước ngoài ngân sách nhà nưởc; xây 
dựng, kiện toản bộ mảy quàn lý và nâng cao nâng lực cán hộ nhăm quân lý. 
sử dụng nguồn lực của các quỷ có hiộu quả, dâm bào công khai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm che độ báo cáo, cõng khai trong xây dựng; thực hiện 
kế hoạch tài chỉnh của các quỳ tài chính nhà nưức ngoài ngân sách theo quy 
định cúa Luật Neản sách nhà nước năm 2015 và cảc văn bản pháp luật cỏ 
liên quan.

g) Tâng cường cònu tác quản lý, sử dụng dût dai đăm bão hiệu quá, liet 
kiệm. Tlìực hiện diều tiết một cách hợp lý giá trị tảng thêm từ dât do Nhà 
nước dầu tư cơ sở liạ tầng dem lại. Nghiôn cứu xáy dựng cơ chê, quy định của
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pháp luật đê khai thúc quỳ đát hai bcn dường khi dâu tư xây dựng kct cẩu hạ 
tầng giao thông đường bộ một cách hiệu quả, tiểt kiệm. Quản lý chật chè. tàng 
cường giám sát, thanlì tra, kicm tra việc sử dụng dẩl của doanh nghiệp sau cổ 
phan hỏa.

h) Tiếp tục rà soát, sửa đói, bỏ sung hoàn ihiện hộ thong pháp luật phục 
vụ quá trinh sấp xếp, cô phân hóa. cơ cau lại và nâng cao hiệu quả hoại dộng 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhả nước vả doanh nghiộp cỏ vốn 
nhà nước.

Tăng cường minh bạch thông tin đoi với tất cả các doanh nghiệp nhà 
nưóc theo các tiêu chuân áp dụng doi với còng ty dụi chúng; nghicn cứu xâv 
dựng cơ sở  dừ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhã nước; nghiên cứu, dề xuất 
xây dựng bộ tiêu chỉ đảnh giá hiộu quả hoạt dộng sản xuất, kinh doanh dối với 
doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hinh. lĩnh vực, dịa bàn hoạt dộng dặc 
thù của (loanh nghiệp. Triên khai tích cực, có  hiệu quà Chương trinh hành 
động cẳl giâm chi phí cho doanh nghiệp nlìằn) cat giâm triệt dê các chi phí bất 
hợp lý trong tuân thú quy định pháp luụt về kinh doanh, dây lùi và ngăn chặn 
các hành vi làm phát sinh chi phí không chinh thức cho doanh nghiệp.

Khẩn trương xây dựng trinh Chinh phú han hành Nghị dịnh hưcViìg dần 
việc quản lý vả sử dụng nguồn thu từ cô phán hóa, thoái vốn nhả nước tại 
doanh nghiệp đẻ cỏ cơ  chế thống nhất trong quân lý, sử dụng nguồn thư từ cổ 
phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Đẩy mạnh thực hiện công tác ihanh tra, kiểm tra. kiêm toán, giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luột về cô phân hỏa doanh nghiệp nhà nước, 
không dể xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

i) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cài cách tổ chức bụ máy 
hành chính nhà nước theo Chương trinh hành động của Chính phũ thực hiện 
Nghị quyết số 18/NQ-TW. Nghị quyct sổ 19/NQ-TW củạ Ban Chấp hành 
Trung ương Khóa XII. Rà soát các vân bân hiện hành dé dô xuất sửa dôi, bô 
sung hoặc ban hành mới cho phù hợp, khẳc phục nhừng hạn chê. vướng mẳc 
vả bão đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Khần trương xây dựng và hoàn ihiộn hệ thổng vị tri việc làm và cư cấu 
ngạch còng chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngây 01 tháng 6 năm 2020 
của Chinh phủ lảm căn cử cho việc quàn lý, sử dụng lao dộng, thời gian lao 
độnu hiộu quả và lâm cơ sở dc thực hiện cải cách liên lương.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt dộng công vụ; thường 
xuycn dào tạo. bồi dưởng nâng cao nâng lực, trinh dộ dội ngù cán hộ. công 
chức, viên chức, góp phân nâng cao năng lực. hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chỉnh trị.
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Dôi mới mạnh mẽ quy trinh, phương thức và thực hiện còng khai, minh 
bạch, dân chù trong bô nhiệm, đê bạt cán bộ và tuyển dụng cônạ chức, vicn 
chức dể thu hút được người có nâng lực. trinh độ, nàng cao chất lượng dội 
ngủ cán bộ công chức, viên chức.

4. Dẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quà giám sát THTK, CLP

a) Các bộ, cơ auan Iigang bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ, ủ y  ban nhân dân 
các tỉnh, thành pho trực thuộc trung ương chi dạo, hưởng dần các đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định vổ công khai minh hạch dê lạo 
diều kiện cho việc kiêm tra. thanh tra, giám sát THTK, CLP.

h) Ngưừi dứng dầu cơ quan, dơn vị sử dụng ngân sách nhả nưởc phải 
thực hiện trách nhiệm còng khai theo dứng quy định của Luật THTK, CLP vả 
các luật chuyên ngành; trong đó. chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng 
ngân sách nhà nước và các nguồn tài chinh dược giao, công khai thông tin vè 
nợ công và các nội dung đâu tư công theo quy định pháp luật.

c) Phát huy vai trò giám sát của Một trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và 
các tỏ chức, đoàn thê trong mồi cơ quan, đơn vị de kịp thời phát hiện cảc hành 
vi vi phạm về THTK, CLP.

d) Thực hiện công khai hành vi lãng phí. kết quà xử lý hành vi lảng phi 
theo quy dịnlì.

5. Kiềm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về TI ITK, CLP

Đẩy mạnh còng tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiộn 
Chương trinh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra việc thực hiện các quy định 
cùa pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định cùa Luật TI-ITK, CLP. Các bộ. 
ngành, địa phương xây dựng kê hoạch kiêm tra cụ thể liên quan dên TĨỈTK, 
CLP, trong đó:

a) Xây dựng kc hoạch và tập irung tổ chức kiềm tra, thanh tra một số nội 
dung, lĩnh vực, cõng trình trọng điểm, cụ thê cần tụp trung vảo các lĩnh 
vực sau:

- Quản lý, sử dụng đắt đai;

- Tinh hình triển khai (hực hiện các dự án dâu tư công;

- Quàn lý, sử  dụng trụ sở lâm việc, nhà công vụ;

- Mua sẩm, trang bị. quân lý, sử dụng phương tiện di lại; trang thiêt bị 
làm việc; trang thiết bị y lê. thuòc phòng bệnh, chửa bệnh phục vụ hoại dộng 
của các cơ sở y te do ngân sách nhà nước cap kinh phí:
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- Thực hiện chỉnh sách, pháp luật về cổ phần hỏa doanh nghiệp nhả nước;

- Sử dụng tài sân công vào mục dỉch kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kct;

- Quân lý, sử dụng và khai thác tải nguyên, khoáng sản.

b) Thủ trưởng các dơn vị chù dộng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm 
tra tại các dơn vị mình vả chi dạo công tác kiểm tra, tự kiềm tra tại dơn vị cấp 
dưới trực thuộc.

c) Đối với những vi phạm dược phát hiện qua CÔI1£ tác thanh ưa, kiểm 
tra, thủ irướng dơn vị phái khấc phục, xử lý hoặc đề xuất, kicn nghị cơ quan 
cỏ thấm quyền cỏ biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật 
về xử lý vi phạm dôi với người dửng dầu cơ quan, đơn vị và các cả nhân để 
xảy ra lãng phi.

6. Đẩy mạnlì cài cách hãnh chinh, hiện dại hóa quản lý; gẳn TI ITK, CLP 
với công tác dấu iranh phòng, chổng tham nhùng; tăng cưởng phoi hợp giừa 
các cơ quan trorni TI m e , CLP

a) Tăng cường còng tác chỉ ilạo việc thực hiện cải cách hành chính cũa 
các cẩp, các ngành gắn với I IỈTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu 
quà liiộn đại hóa quăn lv hành chinh nhả nước thõng qua việc hoàn thiện và 
dẩy mạnh hoạt dộng của mạng thông tin điện tử hành chinh của Chinh phù 
trên Internet. Tập trung lựa chọn, tải cẩu trúc quy trình, cung cáp trân môi 
trưòmg điện tử các thủ tục lìànlì chinh có nhu cẩu lớn, liên quan nhiều đôn 
hoạt dộnặ của người dán, doanh nghiệp kết nổi, tích hợp với Công Dịch vụ 
công Quổc gia; ban hành và triển khai Ke hoạch số hóa kei quà giãi quyết 
thủ tục hành chinh giai đoạn 2020 - 2025 theo quy dịnlì tụi Nghị định 
sổ 45/2020/NĐ-CP của Chinh phù về thực hiện thủ tục hãnh chinh trẽn mòi 
trường điện tử; thực hiện cấp bản sao diộn từ dược chửng thực từ bàn chính.

Tiếp tục rà soát, cẳt giảm triệt dỏ các ihũ lục hành chinh còn chòng 
chéo, vướng mác, không cần thiết trong lĩnh vực sàn xuất kinh (loanh thuộc 
thẩm quyền của cơ quan minh; khản trương ban hành và lô chức thực hiện Kẽ 
hoạch cắt giảm, dơn giàn hỏa quy định liên quan đén hoạt dộng kinh doanh 
nâm 2021.

Tiếp tục tlồi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ 
công việc trôn môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bân diện tử licn 
thông 4 cắp chính quyền; chuycn dồi từng bước việc điều hành dựa trên giấy 
tờ sang diêu hành bâng dữ liệu theo quy định tại Nghị định sỏ 09/2019/ND-CP; 
dẩy mạnh hình thức họp trực tuyén; đôi mới việc thực hiện cơ chê một cửa, 
một cửa licn thông trong giãi quyết tlnì tục hành chinh cho người dân. 
doanh nghiệp.
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b) Các bộ, ngành, tlịa phương triên khai có hiệu quả pháp luật THTK, 
CLP gân với công tác phòng chỏng tham nhũng.

c) Nâng cao công lâc phối hợp giửa các bộ, ngành, địa phương; phối hợp 
chặt cho giữa các cơ quan ỉ)ãng, Nlià nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể dể thực hiện cỏ hiệu quà công tác TI ITK, CLP.

IV. T Ò  CH Ứ C  T l l ự c  IIIỆN

1. Cản cứ Chương trinh tống thể về THTK, CLP năm 2021, Bộ trường, 
Thù trưởng cơ quan ngang bụ, Thủ trưõng cơ quan thuộc Chính phú, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương xảy dựng Chương 
trinh THTK, CLP năm 2021 của bộ, ngành, địa phương minh; chi dạo việc 
xảy dựng Chương trinlì TI ITK, CLP năm 2021 của các cấp, các cơ quan, đom 
vị trực thuộc. Trong Chương trinh THTK, CLP của mỗi cắp, mồi ngành cụ 
thề hỏa các mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm và yêu cầu chổng lãng phi của cấp 
mình, ngành minh; xác định rỏ nhiệm vụ trọng lâm cùng như nhùng giãi 
pháp, biện pháp cần thực hiện đê đạt được mục tiêu, chi tiêu tict kiệm dà 
đặt ra.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phũ. Uy ban nhân dân 
các tinh, thành phổ trực thuộc trung ương chi dạo quản triệt về viộc:

a) Xác định cụ thể trách nhiệm của người dứng dầu cơ quan, tổ chức khi 
de xảy ra làng phi tại cơ quan, đơn vị minh: trách nhiệm trong việc thực hiện 
kiềm tra, kịp thãi lảm rỏ lãng plii khi có thông tin phát hiện dê xử lý nghiêm 
dồi với các tò chức, cá nhân trong phạm vi quân lý cỏ hãnh vi làng phi.

b) Tảng cường còng tác thanh tra, kiếm tra việc xây dựng và thực hiện 
Chương trình TIỈTK, CLP năm 2021; thanh tra, kiêm tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật ve THTK, CLP và việc thực hiện Chương trinh 
THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

c) Thực hiện công khai trong TIỈTK, CLP dộc biệt là công khai các lìành 
vi lãng phí và kết quả xử lý hànlì vi liìng phí; nâng cao chất lượng và dổi mới 
cách thức đảnh £Ìá kêt quã THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chắt 
và minh bạch kct quả THTK. CLP giừa các cơ quan, dơn vị góp phần nâng 
cao hiệu quá còng tác này.

d) Đáo cáo tinh hình và kết quà thực hiộn Chương trinh tông ihề của 
Chính phù về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP cụ thè cùa bộ, 
ngành, địa pliươnu mình vả thực hiặn đánh giá kct quả I II'IX, CLP trong chi 
thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 129/2017/1T-BTC ngảy 4 thảng 12 
năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chi đánh giá két quà THTK, CLP 
trong chi ihường xuyên. Trẽn cơ sở  đó, xây dựng Báo cáo THTK, CLP hàng 
năm đề gửi Bộ Tài clìínlì tồng hợp, trình Chinh phú báo cáo Quốc hội tại kv 
họp dầu năm sau dúng ihởi hạn theo quy định của pháp luật.
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3. Tồng Giám dốc Cõng ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn diều lộ được Thủ tướng Chính phũ quyết định thảnh 
lập có trách nhiệm tồ chức xây dựng và thực hiện Chirơng trình TI ỈTK, CLP 
nảin 2021 cùa đơn vị minh, đâm bào phù hợp với Chương trinh THTK, CLP 
năm 2021 của Chinh phú và gửi về Bộ Tài chính đê theo (lỏi chung, trong đỏ, 
cụ thỏ hóa các mục tiêu, chi ticu tiết kiệm và ycu cẩu chỏng làng phi trong 
quân lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước; xác dịnh rỗ nhiệm vụ trọng 
lâm vả nhửng giải pháp, biện pháp cần thực hiện dè dại dược mục tiêu, chi 
tiêu tiết kiệm dà dặl ra trong năm 2021.

4. Rộ Tải chính liiực hiện kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện 
các quy dịnh của pháp luật về THTK, CLP của các bộ, ngành, dịa phương, 
trong dó cỏ kiêm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình tông thè 
cùa Chinh phủ về THTK, CLP và việc xáy dựng, ban hành Chương trình 
THTK, CLP của các bộ, ngành, dịa phương./.


