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BÁO CÁO 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 717/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình 

tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.  

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2017 (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến 31/10/2017, ước 

thực hiện cả năm 2017) và phương hướng năm 2018 trên địa bàn thành phố như sau: 

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

1. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, 

các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt 

là THTK, CLP) 

Công tác quán triệt tuyên truyền Luật THTK, CLP được Thành ủy, Hội 

đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị trên 

địa bàn thành phố thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các 

văn bản liên quan đến công tác THTK, CLP thuộc phạm vi mình quản lý. Các 

đơn vị đã phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua Hội nghị 

cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị tổng kết cơ quan; các buổi sinh hoạt 

định kỳ hàng tháng của Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên; các buổi thuyên 

truyền phổ biến pháp luật; mạng thông tin nội bộ; trang web của cơ quan, đơn 

vị; các buổi học tập nghe báo cáo viên pháp luật tuyên truyền về chủ trương, 

chính sách mới ban hành của nhà nước; thông qua đài truyền hình, qua sóng 

phát thanh đã phổ biến giáo dục về THTK, CLP gắng với việc thực hiện “Học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó nâng cao 

nhận thức hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động về THTK, CLP. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình 

THTK, CLP: 

Ngoài những văn bản quy định, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về 

THTK, CLP đã ban hành những năm trước đây. Trong năm 2017, Ủy ban nhân 

dân thành phố đã ban hành một số văn bản cụ thể như sau: 

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 

- Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.  

- Công văn số 1965/UBND-NC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí theo Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Ban 

Thường vụ Thành ủy. 

- Công văn số 2844/UBND-TH ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

6 tháng cuối năm 2017. 

Qua đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, 

các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong quản lý, sử 

dụng tài sản, ngân sách nhà nước, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh 

nghiệp nhà nước và các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và xử lý các 

trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP: 

Ngoài việc sử dụng các biện pháp THTK, CLP, thành phố cũng tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP. Trong năm 2017, đã chỉ đạo 

các ngành và lĩnh vực thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi 

phạm pháp luật về THTK, CLP trên địa bàn thành phố với kết quả như sau: 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển khai thực hiện 

đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là 85 cuộc, ước thực hiện cả năm 2017 là 89 

cuộc, hoàn thành đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó các đơn vị cấp thành phố 

(gọi chung là cấp thành phố) thực hiện 21 cuộc; các đơn vị thuộc các quận, 

huyện (gọi chung là cấp huyện) thực hiện 68 cuộc. 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn thành 85 cuộc, 

trong đó cấp thành phố 20 cuộc, cấp huyện 65 cuộc. 
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- Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP 

là 124 đơn vị, trong đó cấp thành phố 59 đơn vị, cấp huyện 65 đơn vị, ước thực 

hiện cả năm 2017 là 128 đơn vị. 

- Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có lãng phí, vi phạm về THTK, CLP được 

phát hiện (chi sai định mức) là 13 đơn vị, trong đó cấp thành phố 06 đơn vị và 

cấp huyện là 07 đơn vị. 

- Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ phát hiện được 

qua thanh tra, kiểm tra, giám sát tính đến ngày 31/10/2017 là 1.574 triệu đồng 

(ước cho cả năm 2017). Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, vi phạm đã xử lý, 

thu hồi nộp ngân sách là 856 triệu đồng, số còn lại 718 triệu đồng chờ xử lý và 

thu hồi.  

II. Tình hình, kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực:  

1. Trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách: 

Trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực 

thi hành năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, 

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, 

ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về công tác lập và phân 

bổ dự toán ngân sách nhà nước. Ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành các 

văn bản như Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị cấp thành 

phố và cấp huyện; rà soát, điều chỉnh các khoản phí chuyển sang giá dịch vụ 

theo quy định của Luật Phí, lệ phí và các khoản có liên quan khác,… 

Trong thẩm định phê duyệt dự toán chi thường xuyên, thành phố phân bổ 

và giao dự toán ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, cắt giảm các khoản 

chi không cần thiết, công khai tài chính ngân sách; tập trung chỉ đạo các ngành, 

các cấp triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, 

đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở cho 

việc THTK, CLP góp phần tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức.  

Kết quả thực hiện thông qua giao dự toán năm 2017, thành phố đã xác định 

số kinh phí 10% tiết kiệm chi thường xuyên do Bộ Tài chính giao cho thành phố 

để dành nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 

tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính với tổng số tiền là 198.127 triệu đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách 

và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; khi giao dự toán chi cho các đơn vị cấp 

thành phố và cấp huyện, thành phố đã phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố 

nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương là 

100.000 triệu đồng; đồng thời, giao số tiết kiệm 10% số chi thường xuyên 
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(không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các 

khoản chi cho con người theo chế độ) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 

115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ 

theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (và chỉ giữ lại tại các 

cấp ngân sách số tiết kiệm của các đơn vị chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo các 

Nghị định nêu trên) để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2017 với 

số tiền là 98.127 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố:  34.172 triệu đồng; 

+ Cấp huyện:  63.955 triệu đồng. 

- Số tiết kiệm do thẩm tra dự toán chi thường xuyên với tổng số tiền là 

26.419 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố: 19.064 triệu đồng; 

+ Cấp huyện:   7.355 triệu đồng. 

2. Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm 

việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước: 

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại đảm bảo 

đúng đối tượng, đúng mục đích, chế độ quy định; thiết bị làm việc, phương tiện 

thông tin liên lạc, phục vụ thiết thực cho công việc, đồng thời ban hành quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản một cách có hiệu quả, tiết kiệm. 

Năm 2017 số lượng ô tô hiện có là 315 chiếc (đầu kỳ 413, tăng trong kỳ là 

5 chiếc, giảm trong kỳ do thanh lý là 103 chiếc, cuối kỳ 315 chiếc). 

3. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 

Thực hiện đến ngày 31/10/2017 số tiết kiệm cho ngân sách là 168.054 triệu 

đồng, ước thực hiện cả năm là 177.877 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- Trong công tác thẩm định phê duyệt dự toán, dự án, tổng dự án xây dựng, 

giá trị đơn vị đề nghị là 5.683.594 triệu đồng, sau thẩm định là 5.568.678 triệu 

đồng, kinh phí tiết kiệm so với chủ đầu tư đề nghị là 114.916 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố:  92.468 triệu đồng; 

+ Cấp huyện:   22.448 triệu đồng. 

- Trong thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, tổng giá trị khởi điểm là 

1.826.846 triệu đồng, giá trúng đấu giá là 1.799.987 triệu đồng, kinh phí tiết 

kiệm được 26.859 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố:   1.021 triệu đồng; 
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+ Cấp huyện:  25.838 triệu đồng. 

- Trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng giá 

trị đề nghị quyết toán là 4.405.596 triệu đồng, tổng giá trị sau thẩm định là 

4.379.317 triệu đồng, kinh phí tiết kiệm là 26.279 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố:  17.250 triệu đồng; 

+ Cấp huyện:  9.029 triệu đồng. 

4. Trong quản lý trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi 

công cộng: 

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước, qua thống kê thành 

phố có tổng diện tích trụ sở làm việc, nhà công vụ và nhà cho thuê cụ thể như sau: 

a) Diện tích trụ sở làm việc: Diện tích trụ sở làm việc của đơn vị được sử 

dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy được công năng sử dụng, phục 

vụ có hiệu quả công việc chuyên môn. Thường xuyên duy tu, sửa chữa, cải tạo 

phù hợp với các điều kiện công tác tại đơn vị. 

- Tổng diện tích trụ sở làm việc đầu kỳ:    868.273,7 m2 

- Diện tích trụ sở tăng do xây dựng, nhận điều chuyển:   108.512,29 m2 

- Tổng diện tích giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại:  53 m2 

- Tổng diện tích trụ sở làm việc hiện có:  976.732,99 m2 

b) Diện tích nhà công vụ: 

- Tổng diện tích nhà công vụ đầu kỳ:        1.078,82 m2 

- Tổng diện tích nhà công vụ tăng thêm:              0 m2 

- Tổng diện tích nhà công vụ hiện có:       1.078,82 m2 

c) Nhà cho thuê: 

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng hiện 

đang quản lý 702 căn nhà các loại (56 căn cho tổ chức doanh nghiệp thuê hoặc 

chưa sử dụng; 646 căn nhà ở riêng lẻ, nhà tập thể, nhà chung cư), cụ thể: 

- Tổng số nhà đầu kỳ:    710 căn; 

- Tổng số giảm do bán và điều chuyển:     08 căn; 

- Tổng số đang quản lý :    702 căn. 

5. Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

a) Về quản lý, sử dụng đất: 

Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 

hành của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan . Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các sở ban ngành có liên quan, tổ chức triển khai 

cụ thể hóa các quy định của pháp luật, đưa công tác quản lý và sử dụng đất 
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đai trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, đáp ứng phục vụ mục đích an ninh, 

quốc phòng, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. Cụ thể như sau: 

- Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 9/9 quận, huyện theo quy 

định, làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và giải quyết các thủ tục đất 

đai trên địa bàn thành phố theo đúng quy hoạch được duyệt.  

- Thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi 

đất trong năm 2017 và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa (dưới 10 ha), như sau: 

+ Tổng số dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2017 

là 113 dự án, tương ứng với diện tích cần thu hồi: 386,84 ha. Tính đến ngày 15 

tháng 10 năm 2017, các quận, huyện đã triển khai thực hiện thu hồi đất 55 dự 

án, diện tích đất thu hồi: 80,69 ha (đạt tỷ lệ 21%), còn lại 58 dự án chưa triển 

khai thu hồi đất, diện tích đất chưa thu hồi: 306,15 ha.  

+ Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) ngoài 

danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017: Tổng số dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2017 là 07 dự án, diện tích 5,11 ha. 

Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2017 đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 

07 dự án, diện tích 5,11 ha (đạt 100%). 

- Thực hiện thu hồi đất của 19 tổ chức với diện tích 82,88 ha; giao đất cho 

23 tổ chức với diện tích 19,26 ha; cho 12 tổ chức thuê đất với diện tích 11,86 ha; 

cho 05 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2,15 ha, làm cơ sở thu 

tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân. Quá trình thực hiện có kiểm tra thực 

tế tình hình sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện các tổ chức sử dụng đất kém 

hiệu quả, không đúng mục đích, tránh lãng phí. 

- Trong năm đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư 60 hồ sơ; định giá đất cụ thể 21 công trình, dự án, để phục vụ công tác khai 

thác quỹ đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xin chủ trương chuyển nhượng 

và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đơn vị, tổ chức. Đặc biệt chú trọng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận 

cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đến nay đã cấp 344 giấy chứng nhận cho 

261/283 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt tỷ lệ 92,23%, tạo điều kiện cho cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các tín đồ tôn giáo trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 

- Công tác huy động nguồn lực đất đai, định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư:  
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+ Tập trung triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017 - 2021: Lập 

thủ tục đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 Khu đô thị mới 

Võ Văn Kiệt, diện tích 35 ha và Khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần 

Hoàng Na nối dài.  

+ Tổ chức bán đấu giá 01 khu đất công diện tích 160 m2, nộp ngân sách 

7.568 triệu đồng và 4 lô nền trong quỹ đất 5% - 10% do chủ dự án khu dân cư, 

khu tái định cư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng bàn giao với tổng diện tích 1.270,15 

m2, nộp ngân sách hơn 11.800 triệu đồng. 

+ Giao Sở Tài nguyên - Môi trường thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất 

công trên địa bàn thành phố: Lũy kế đến nay các khu đất đang công quản lý là 

23 khu với diện tích 564.800,22 m2; kịp thời chuyển thông tin cho ngành Thuế 

với tổng số 29.969 phiếu chuyển thông tin địa chính với tổng diện tích 6.797,67 

ha, ước thu ngân sách 205,36 tỷ đồng. 

b) Về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước: 

Nhìn chung, nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ được 

quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên 

nước của nhân dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao.  

Hoạt động cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 

vào nguồn nước được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trong năm 

2017, cấp 20 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, gia hạn 04 giấy phép; 

cấp 11 giấy phép thăm dò nước dưới đất (trong đó có 09 giấy phép thăm dò 

phục vụ cấp nước sạch nông thôn); cấp 70 giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất (trong đó có 61 giấy phép phục vụ cấp nước sạch nông thôn) , gia hạn 

06 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và 03 giấy phép khai thác sử 

dụng nước mặt. 

c) Về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và khoáng sản: 

Thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo sâu sát về công tác quản lý, khai thác 

khoáng sản trên địa bàn thành phố, nên tình hình khai thác khoáng sản trên địa 

bàn đi vào nề nếp và ổn định, không còn tình trạng khai thác trái phép, không 

phép gây mất an ninh trật tự. Trong năm thực hiện thanh tra, kiểm tra 02 lượt 

hoạt động khai thác cát trên sông Hậu. 

Tổ chức lấy ý kiến của 11 bộ, ngành trung ương về việc khoanh định khu 

vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, làm cơ sở trình Chính phủ phê 

duyệt theo quy định. 

III. Nhận xét, đánh giá: 

1. Ưu điểm: 
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Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thành phố đã tổ chức tốt việc triển khai 

Luật THTK, CLP và các văn bản có liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch 

thực hiện công tác THTK, CLP; thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp 

phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu 

quả công tác điều hành quản lý nhà nước; chú trọng các giải pháp phát triển lĩnh 

vực văn hóa - xã hội, tăng cường chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống 

nhân dân. 

2. Hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Công tác xây dựng Chương trình THTK, CLP ở một số cơ quan, đơn vị 

còn chung chung, chưa xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể, chưa xác 

định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, 

chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình, hành 

động thiết thực.  

- Một số ít nơi, công tác THTK, CLP trên một số các hoạt động chưa được 

quan tâm đúng mức nên việc quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự phát huy 

hiệu quả, thực hiện và gửi báo cáo THTK, CLP chưa kịp thời và đúng hạn định. 

- Một số cán bộ, công chức chưa ý thức cao trong THTK, CLP. Ý thức 

chấp hành về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, người lao động tại các 

cơ quan, đơn vị tuy có nâng lên nhưng hiệu quả làm việc chưa đạt một cách tối 

ưu, đôi khi vẫn còn công chức dành thời gian làm việc riêng, đi trễ, về sớm. 

- Một số cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm chế độ báo cáo; nội dung 

báo cáo chưa có chiều sâu, chưa thể hiện tính tự giác cao; thông tin báo cáo phản 

ánh chưa đầy đủ; báo cáo không đúng biểu mẫu, còn chậm trễ về thời gian, nên 

việc tổng hợp báo cáo kết quả THTK, CLP của thành phố gặp khó khăn.  

IV. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP năm 2018: 

1. Đẩy mạnh và duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn thành phố để tạo sự chuyển 

hóa tích cực về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động và 

nhân dân trên địa bàn.  

2. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế 

hoạch nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm có liên 

quan đến THTK, CLP. 

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi 

tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên theo quy định mới để đáp 

ứng yêu cầu THTK, CLP nghiêm minh. 
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4. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả 

tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, minh bạch công khai 

việc tiếp cận nguồn lực đất đai; tập trung thực hiện các quy hoạch ngành nhất là 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản; chính sách bồi thường giải phóng 

mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; khai thác và phát triển quỹ đất; gắn kết với hoạt 

động bảo vệ môi trường tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào thành phố, tạo 

nguồn thu cho ngân sách, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội. 

5. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại 

chúng trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các hành vi gây lãng phí; biểu 

dương những gương tốt trong THTK, CLP để đề xuất hình thức khen thưởng 

phù hợp. 

6. Định kỳ các đơn vị báo cáo kịp thời kết quả THTK, CLP gửi về Sở Tài 

chính để tổng hợp báo cáo theo quy định, nhằm đánh giá, phát huy những mặt 

đạt được và kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các mặt hạn chế trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác THTK, CLP của thành phố năm 2017 

và phương hướng năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 
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