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BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề 

của Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân huyện Tri Tôn về thành lập Đoàn giám sát chuyên đê thực hiện 
chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí giai đoạn 2016 -

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 
08/9/2022 về giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2022 
giám sát trực tiếp Phòng Tài chính -  Ke hoạch việc thực hiện chính sách pháp 
luật về thực hành: tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -  2021, tổ chức giám 
sát qua văn bản: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn; 
Phòng Nội vụ; Phòng Tài nguyên -  Môi trường. Tại buổi làm việc với Phòng Tài 
chính -  Kế hoạch mời thủ trưởng các đơn vị nêu trên cùng tham dự.

I. NHẬN XÉT CHUNG:
Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo của đơn vị chịu sự giám 

sát, như sau: Báo cáo của Phòng Tài chính -  Ke hoạch có bám sát đề cương, gửi 
báo cáo bảo đảm thời gian, nhưng một số nội dung chưa đầy đủ số liệu. Phòng 
Tài nguyên -  Môi trường báo cáo bám sát nội dung, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ban 
Quản lý Dự án -  Đầu tư xây dựng khu vực huyện báo cáo nội dung chưa đúng 
theo đề cương, chức năng nhiệm vụ; số liệu trong danh mục chưa khóp và không 
đúng thẩm quyền ký. Phòng Nội vụ chưa thực hiện đúng thời gian gửi báo cáo 
(Thường trực HĐND huyện phải ban hành văn bản nhắc nhở), báo cáo chưa đúng 
đề cương và không đúng thẩm quyền ký.

Tại buổi làm việc thành viên trong Đoàn giám sát và đơn vị được giám sát 
trực tiếp, giám sát qua văn bản trao đổi thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc làm rõ 
nhiều vấn đề đúng ừọng tâm theo mục đích yêu cầu kế hoạch. Kết thúc buổi làm 
việc, Đoàn yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo theo đề 
cương; đề xuất, kiến nghị của đơn vị cần nêu cụ thể đủ cơ sở Đoàn giám sát kiến 
nghị về trên.

n . KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THựC  
HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

1. Kết quả đạt được:

Giai đoạn 2016 -  2021, Phòng Tài chính -  Kế hoạch tham mưu cho UBND 
huyện ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thu ngân sách 
hàng năm đêu vượt so chỉ tiêu được giao; Việc xây dựng dự toán, phân bổ dự 
toán thu, chi, điều chỉnh dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đảm

2021;
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bảo quy trình thủ tục, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm; 
Công tác lập kê hoạch phát triển Kinh té - Xã hội giai đoạn 2020 -  2025 và hàng 
năm kịp thời, làm cơ sở chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 
Thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu lập Quy hoạch sử dụng đất, kế 
hoạch sử dụng đât hàng năm của huyện trình HĐND huyện phê duyệt; Thực hiện 
công khai theo quy định pháp luật; Xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai 
thác trên địa bàn quản lý và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám 
sát khai thác khoáng sản ữái phép ừên địa bàn huyện; đề xuất giải pháp thực hiện 
quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác trái 
phép trên địa bàn huyện.

Tổng số danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -  2021 có 
303 công trình (trong đó 116 công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang).

Giai đoạn 2016 -  2021, nguồn kinh phí tiết kiệm từ đấu thầu mua sắm tài 
sản, đấu thầu xây dựng 32-720 triệu đồng, thẩm định, phê duyệt dự án: 34.268 
triệu đồng, chi trả thu nhập tăng thêm: 27.442 triệu đồng. Nguồn kinh phí tiết 
kiệm từ bán, thanh lý tài sản là phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, phương tiện 
thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức nộp ngân sách nhà nước với số tiền 92,93 
triệu đồng.

Hàng năm các đơn vị trường học có nguồn kinh phí tiết kiệm và chi trả thu 
nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động và trích lập 
các quỹ theo quy định. Tổng chi sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2016 - 2021: 
1.447.944 triệu đồng (trong đó, chi thu nhập tăng thêm 19.705 triệu đồng).

Toàn huyện có 110 biên chế (giảm 12 biên chế so với năm 2016 giao 122 
biên chế); Có 03 đơn vị chuyển giao về tỉnh quản lý; 03 đơn vị chuyển giao sáp 
nhập liên huyện; 04 đơn vị sáp nhập thành 02 đơn vị; 04 đơn vị trường tiểu học 
sáp nhập thành 02 đơn vị; và thành lập 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS tại 
xã Vĩnh Phước. Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày10/7/2022- của 
HĐND tỉnh đã sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách tổng số 103 người hoạt 
động không chuyên trách với tổng số kinh phí thực hiện là 3.416.197.500 đồng.

Toàn huyện có 30/34 tổng số đơn vị khối quản lý hành chính và các xã, thị 
trấn được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã chủ động sắp 
xếp biên chế, phân bổ các nguồn kinh phí phù họp với nhiệm vụ được cấp thẩm 
quyền giao (còn 04 đơn vị khối đoàn thê chưa thực hiện tự chủ, tự chịu ữách 
nhiệm vê tài chính).

Nhìn chung, các phòng, ban ngành đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các 
cơ chế quản lý tài chính, đẩy mạnh quyền tự chủ được giao, xây dựng quy chê chi 
tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuân chê độ chi tiêu, sử 
dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương 
án chi ừả thu nhập, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phân cải tiên lê 
lối làm việc và cải cách hành chính, qua đó đã góp phần từng bước ngăn chặn, 
đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực.
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2. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí vẫn còn tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được 
thường xuyên.

- Công tác lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước một số đơn vị chưa bám 
sát thực tế dẫn đến phát sinh ngoài dự toán. Dự toán giao cho sự nghiệp giáo dục 
hàng năm qua giám sát báo cáo có sô dư nhưng thực tế chi thêm giờ, thêm buổi, 
phụ câp kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn ở một số trường không đảm bảo thực 
hiện.

- Công tác quản lý hồ sơ địa chính một sổ nơi chưa chặt chẽ, chỉnh lý biến 
động đất đai không kịp thời; công tác dự báo, dự kiến nhu cầu sử dụng đất trong 
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng hàng năm trên địa bàn còn nhiều hạn chế.

- Hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch chưa đạt chỉ tiêu sử dụng từng loại 
đất; còn xảy ra việc sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
được duyệt.

- Danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -  2021 thực hiện 
được 121/303 công ừình, đạt tỷ lệ 40%; Có 66/303 công trình bị loại bỏ, tỷ lệ 
21% do không phù hợp kinh tế, xã hội.

- Giải ngân vốn đầu tư chậm, công tác phối họp giữa các ngành với địa 
phương, giữa Ban Quản lý Dự án -  Đầu tư xây dựng khu vực huyện với địa 
phương chưa chặt chẽ trong khâu giải phóng mặt bằng, lập thủ tục đầu tư. Công 
trình hoàn thành lập hồ sơ quyết toán chưa kịp thời.

- Một sổ địa phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo 
vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn sử dụng biên chế, bố trí công chức tại các 
địa phương chưa được thường xuyên, một số xã, thị trấn chưa phân công công 
chức tham mưu phục vụ cho hoạt động HĐND cấp xã. Công tác tuyển dụng viên 
chức chậm.

m . KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT:
1. Đối vói Phòng Tài chính -  Kế hoạch:
- Tăng cường công tác phối họp với các ngành có liên quan tuyên truyền, 

triển khai các văn bản liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc 
thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra hàng năm.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -  2025; hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết 
quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong chi thường xuyên đối với các cấp 
ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp hàng năm theo quy định pháp luật.

- Tham mưu UBND đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thực hiện công khai các 
lĩnh vực theo quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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- Hướng dẫn lập dự toán, phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đảm bảo 
chế độ, chính sách; hướng dẫn các xã bố trí trang thiết bị phục vụ hoạt động Hội 
đồng nhân dân cấp xã.

- Quan tâm công tác rà soát, quản lý tài sản công, sắp xếp phương án sử 
dụng đất của các cơ quan, đơn vị. Đối với các công trình phúc lợi công cộng, 
tham mưu giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng có quy chế quản lý, kế hoạch 
bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng hiệu quả.

- Tham mưu ƯBND huyện thành lập các đoàn công tác kiêm tra các công 
trinh, dự án đầu tu trên địa bàn.

2. Đối vói Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn:
- Đề nghị Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng khu vực huyện nghiêm túc 

chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, điều hành dự án đảm bảo đúng quy 
trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công 
trình chỉ được thi công khi đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt. 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư, hạn 
chế thấp nhất trường họp có vốn nhưng không sử dụng được do không có hồ sơ, 
thủ tục.

- Công tác thanh toán, giải ngân, tạm ứng vốn phải theo quy định của pháp 
luật; Công trĩnh hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán, phê duyệt quyết toán đảm bảo 
đúng thời gian.

- Thực hiện công khai các danh mục, công trình theo quy định, tạo mọi 
thuận lợi cho Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

- Tăng cường công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên -  Môi trường và các 
địa phương đẩy nhanh việc chỉnh lý biến động một phần diện tích đất sau khi nhà 
nước ban hành quyết định thu hồi, trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
người dân liên quan hồi hoàn, giải phóng mặt bằng.

- Đối với đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về thẩm định, quyết 
định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình). Đoaàn giám sát yêu cầu Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng khu 
vực huyện tham mưu cho UBND huyện có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan 
xem xét, xử lý.

3. Đối VÓI Phòng Tài nguyên -  Môi trường:
- Tham mưu UBND huyện trong quản lý nhà nước về đất đai chặt chẽ hơn, 

bám sát chỉ tiêu kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh giao trong thực 
hiện các thủ tục liên quan đất đai.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử 
dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

4. Đối vói Phòng Nội vụ:
- Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm, tham mưu tốt cho 

UBND huyện phân bổ biên chế phù họp chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm tùy 
đơn vị đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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- Tăng cường công tác phối họp với các ngành có liên quan kiểm tra, 
hưởng dẫn việc sử dụng công chức tại các địa phương, đơn vị; hướng dân xã bô 
trí công chức phụ ừách công tác HĐND.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cári bộ công chức, viên chức, 
người lao động; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ.

5. Đối vói ủ y  ban nhân dân huyện:
- Đề nghị UBND huyện làm việc với Văn phòng Đặng ký đất đai chi nhánh 

huyện Tri Tôn và các ngành liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ 
đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đảm bảo đúng thời 
gian quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra thực 
hành tiết kiệm, chổng lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, bao gồm việc tự kiểm 
ừa của cơ quan, đơn vị.

--Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ừong chi thường 
xuyên của ngân sách cấp huyện theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngàỵ 
04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

6. Đối với ủ y  ban nhân dân cấp xã: V

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dẫn thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, trong 
sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh ữong đời sống xã
hội.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước kỳ
họp thứ 6./.

N ơi nhận:.
-  Thường trực HĐND tỉnh;
- Thườn trưc Huvên ủv:

TM. THƯ ỜNG T R ự C  HĐND  
KT. CHÙ TỊCH

- Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, DUH.

Men Sây Ma


