
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 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 217/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 6 tháng 

đầu năm 2018 (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2018, như sau: 

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP 

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

các quy định của pháp luật về THTK, CLP: 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy 

ban nhân dân (UBND) thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó quan tâm, chú trọng việc phổ 

biến, học tập, triển khai thực hiện Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-

CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Chương trình tổng thể THTK, 

CLP năm 2018 của Chính phủ, các văn bản của Thành phố và các văn bản khác 

liên quan đến công tác THTK, CLP. 

Việc phổ biến tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: 

thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động; lồng ghép 

các lớp tập huấn hoặc các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt thường kỳ của 

cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền thông qua báo đài, đăng tải trên trang 

thông tin điện tử,… trong đó thời lượng tuyên truyền trên kênh truyền hình là 
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120 phút; phát trên sóng phát thanh 50 tin, 30 bài; đăng trên báo Cần Thơ trên 

500 tin, bài viết, hình ảnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh 

vực, phong trào hành động. Qua đó tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao 

nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân về công tác THTK, CLP; các giải pháp phòng ngừa về tham nhũng, 

lãng phí được triển khai có hiệu quả; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương ngày càng chặt chẽ, công khai và minh bạch. 

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

THTK, CLP: 

Triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành,  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 

năm 2018 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình THTK, CLP của 

thành phố Cần Thơ năm 2018, với mục tiêu đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh 

vực của đời sống kinh tế - xã hội; phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các 

mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an 

sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố. 

Chương trình được xây dựng trên cơ sở gắn với nhiệm vụ cải cách hành 

chính và xác định rõ các nội dung phải THTK, CLP theo quy định của Luật, từ 

đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Tiếp 

tục giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo chí của thành 

phố thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP; giao 

nhiệm vụ cho một số sở, ngành theo chức năng, lĩnh vực phụ trách tăng cường 

công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách 

nhà nước (NSNN); quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản;... nhằm nâng cao hiệu quả THTK, CLP. 

UBND thành phố giao các đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình THTK, 

CLP của thành phố và chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng Chương trình 

THTK, CLP thuộc lĩnh vực và phạm vi phụ trách của đơn vị, địa phương, cụ thể 

hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của ngành mình, 

địa phương mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, 

biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. 

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: 

Năm 2018, Thanh tra thành phố, Thanh tra các ngành, các cấp triển khai các 

cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng 

tài chính, quản lý đất đai, chính sách xã hội, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… 
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Trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra đã tổ chức triển khai 

thực hiện được 113 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 59,4% kế hoạch năm (trong đó 

có 60 cuộc thanh tra hành chính và 53 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành), 

trong đó: 

- Thanh tra thành phố triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra; 

- Thanh tra sở, ngành và quận huyện triển khai 96 cuộc thanh tra, kiểm tra 

(có 43 cuộc thanh tra hành chính, 53 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). 

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 05 tập thể và 19 cá nhân, chuyển cơ quan 

điều tra 01 vụ, kiến nghị thu hồi số tiền 5.640 triệu đồng, đã thu hồi số tiền 5.470 

triệu đồng; ban hành 743 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.780 

triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.660 triệu đồng. 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018), 

toàn ngành thanh tra chưa phát hiện và xử lý vi phạm đối với hành vi trong công 

tác THTK, CLP trên địa bàn thành phố mà chỉ kiến nghị về xử lý hành chính, 

kinh tế và kiến nghị xử lý hình sự theo chức năng quản lý, thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra của ngành thanh tra. 

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

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

Năm 2018 là năm thứ hai trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 

(NSNN) giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở quy định của Luật NSNN năm 2015 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN, UBND thành phố Cần Thơ 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.  

- Trong thẩm định dự toán chi thường xuyên căn cứ các quy định, định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu của nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị để 

thực hiện, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng chế độ quy định, vượt 

định mức; các khoản chi có tính phô trương, hình thức gây lãng phí. 

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán 

đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; thực hiện 

nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.  

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí 

tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm; 

hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và 

trang thiết bị đắt tiền.  

- Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, khi 
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giao dự toán chi cho các đơn vị cấp thành phố và quận, huyện, thành phố đã tiết 

kiệm chi thường xuyên 10% (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có 

tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) là 203.990 triệu 

đồng và được giữ lại tại các cấp ngân sách (không kể các đơn vị sự nghiệp công 

lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP) để thực hiện chế độ cải 

cách tiền lương trong năm 2018 theo quy định, cụ thể: 

+ Cấp thành phố: 139.887 triệu đồng.   

+ Cấp quận, huyện:   64.103 triệu đồng. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, qua công tác thẩm tra dự toán chi thường 

xuyên đã tiết kiệm so với đề nghị của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền là 

17.794 triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố:  14.245 triệu đồng. 

+ Cấp quận, huyện:  3.549 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: 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà 

soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị đảm 

bảo theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản 

tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; khai thác có hiệu quả 

trang thiết bị, phương tiện làm việc, không sử dụng xe ô tô, tài sản công vào việc 

riêng; công tác thanh lý, điều chuyển tài sản công được đảm bảo thực hiện đúng 

theo quy định của Luật Quản lý tài sản. 

- Xe ô tô công: Số lượng ô tô hiện có 328 chiếc (đầu kỳ 330 chiếc, tăng 

trong kỳ 0 chiếc, giảm trong kỳ do thanh lý 2 chiếc, cuối kỳ có 328 chiếc). 

- Tài sản khác: Số lượng tài sản khác hiện có 453 tài sản (đầu kỳ 453; trong 

kỳ không phát sinh tăng, giảm). 

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

a) Về công tác chỉ đạo điều hành: 
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Ban hành 07 văn bản, gồm: 01 kế hoạch, 06 văn bản chỉ đạo điều hành 

nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng hiệu quả 

vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trên địa bàn. 

b) Về thực hiện thẩm định về chủ trương đầu tư  

- Về phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND thành phố đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư 06 dự án (01 dự án nhóm B, và 01 dự án nhóm C trọng điểm và 04 

dự án nhóm C), tổng mức đầu tư dự kiến 350.002 triệu đồng (trong đó có 01 chủ 

trương vốn TW với tổng mức đầu tư dự kiến 313.937 triệu đồng; 04 chủ trương 

vốn địa phương với tổng mức đầu tư dự kiến 36.065 triệu đồng).   

- Về phê duyệt dự án đầu tư: đã phê duyệt 01 dự án với tổng mức đầu tư 

230.248 triệu đồng; điều chỉnh quy mô và giảm tổng mức đầu tư 01 dự án. 

- Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: đã phê duyệt 54 kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu (Thành phố 40, Sở Kế hoạch và Đầu tư 14); điều chỉnh, bổ sung 

13 kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Thành phố 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư 03). 

c) Về kết quả thực hiện thẩm định dự án, đấu thầu chào hàng cạnh tranh và 

quyết toán trong công tác đầu tư xây dựng: 

- Trong công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: Thành phố giao Sở 

Xây dựng và các sở được giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

cùng các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện thực hiện thẩm định 320 dự 

án thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn, kết quả sau thẩm định tính đến ngày 30 

tháng 6 năm 2018 là 866.082 triệu đồng, số trước thẩm định là 898.620 triệu đồng, 

qua thẩm định đã cắt giảm dự toán là 32.538 triệu đồng, bao gồm: 

+ Cấp thành phố: 68 công trình với số tiết kiệm 17.737 triệu đồng. 

+ Cấp quận, huyện: 252 công trình với số tiết kiệm là 14.801 triệu đồng. 

- Trong công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh: trong 6 tháng đầu năm 

Thành phố đã thực hiện 252 gói thầu. Tổng giá trị gói thầu là 1.940.020 triệu 

đồng, số trúng thầu là 1.719.645 triệu đồng, kinh phí tiết kiệm được là 220.374 

triệu đồng, trong đó: 

+ Cấp thành phố: 176.326 triệu đồng (bao gồm dự án thuộc nguồn vốn 

NSNN là 98.019 triệu đồng, dự án thuộc nguồn vốn ODA là 78.307 triệu đồng). 

+ Cấp quận, huyện: 44.048 triệu đồng. 

- Trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Tổng số 

dự án hoàn thành được thẩm tra quyết toán là 265 dự án, tổng giá trị đề nghị 

quyết toán là 2.298.420 triệu đồng, tổng giá trị sau thẩm định là 2.286.459 triệu 

đồng, kinh phí tiết kiệm được là 11.961 triệu đồng, trong đó: 
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+ Cấp thành phố: 8.052 triệu đồng (63 dự án hoàn thành). 

+ Cấp quận, huyện: 3.909 triệu đồng (202 dự án hoàn thành). 

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

công cộng: 

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Trong 6 tháng đầu năm 

2018, thành phố rà soát, thống kê diện tích trụ sở làm việc, nhà công vụ và nhà 

cho thuê thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) cụ thể như sau: 

a) Về công tác quản lý trụ sở làm việc: 

- Tổng diện tích trụ sở làm việc đầu kỳ:  962.407,97 m2 

- Diện tích trụ sở tăng thêm trong kỳ:   0,00 m2 

- Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại:  6.520,00 m2 

- Tổng diện tích trụ sở làm việc hiện có:  955.887,97 m2  

b) Về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước: 

- Tổng số quản lý đầu kỳ: 702 căn. 

- Tổng số giảm do bán, điều chuyển và nhập căn hộ: 69 căn (06 bán; 02 

điều chuyển; 61 nhập hộ). 

- Tổng số đang quản lý: 633 căn, cụ thể: 

+ Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quản lý sử dụng, cho thuê, bán theo Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP: 547 căn, bao gồm 03/04 loại: 

. Nhà ở công vụ: 15 căn (DTSD: 994,65 m2). 

. Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: 76 căn (DTSD: 7.689,99 m2), cụ thể: 

Nhà ở riêng lẻ: 31 căn (DTSD: 2.752,16 m2); nhà ở chung cư cũ: 03 căn (DTSD: 

177,19 m2); khu nhà ở tập thể (nhà ở liên kế): 42 căn (DTSD: 4.760,64 m2). 

. Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: 456 căn (DTSD: 34.484,82 m2). 

+ Cơ sở nhà, đất cần sắp xếp, di dời, thu hồi, bán đấu giá: 84 căn (DTSD: 

25.157,64 m2) theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP: 84 căn (DTSD: 25.157,64 

m2). Bao gồm: 

. Nhà trống, tổ chức đấu giá năm 2018: 22 căn. 

. Thu hồi, bán đấu giá giai đoạn năm 2019 - 2020: 18 căn. 

. Sắp xếp, di dời, thu hồi, bán đấu giá giai đoạn sau năm 2020: 44 căn. 
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- Tình hình quản lý và cho thuê bán nhà thuộc SHNN 6 tháng đầu năm 2018: 

Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ cho thuê và bán cơ sở nhà đất thuộc sở 

hữu nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 là 9.402 triệu đồng (trong đó thu từ cho 

thuê nhà ở thuộc SHNN: 3.487 triệu đồng; thu từ bán 06 cơ sở nhà, đất: 5.915 

triệu đồng). 

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, quận, huyện 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 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: 

- Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Cần Thơ, đã được phê duyệt tại 

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Trên cơ sở 

đó thành phố đã phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạt sử dụng đất đến năm 2020 

của thành phố cho UBND quận, huyện, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo 

đúng quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông 

qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 và các dự án chuyển 

mục đích đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong 6 tháng đầu năm 2018: 

+ Tổng số dự án cần thu hồi đất đã phê duyệt: 105 dự án với diện tích 

428,71 ha; đến nay đã thực hiện thu hồi đất 34 dự án với diện tích 113,36 ha (đạt 

26,44% tổng số dự án cần thu hồi đất), còn lại 71 dự án chưa thực hiện với diện 

tích 315,35 ha (chiếm 73,56%). 

+ Tổng số dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) được 

phê duyệt: 27 dự án với diện tích 20,91 ha; đến nay đã thực hiện chuyển mục 

đích 3 dự án với diện tích 4,61 ha (đạt 22,05% tổng số dự án được phép chuyển 

mục đích sử dụng đất), còn lại 24 dự án với diện tích 16,3 ha (chiếm 77,95%). 

- Đăng ký Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án 

chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2018, cụ thể: 35 dự án 

cần thu hồi đất với tổng diện tích đất thu hồi là 23,96 ha và 19 dự án chuyển 

mục đích đất trồng lúa (dưới 10 ha) với tổng diện tích là 8,25 ha. 
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- Thực hiện thu hồi đất của 21 tổ chức với diện tích 19,38 ha; giao đất cho 

31 tổ chức với diện tích 54,35 ha; cho 18 tổ chức thuê đất với diện tích 14,54 ha; 

cho 4 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 0,39 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. 

- Thực hiện thẩm định 87 hồ sơ đo đạc với tổng diện tích 278,8 ha 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 và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

Trong công tác huy động nguồn lực đất đai; định giá đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư:  

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

thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 Khu đô thị Võ Văn Kiệt - 

diện tích 35 ha, kết quả đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 78.600 triệu 

đồng (đạt tỷ lệ giải ngân 78,6%). 

- Tổ chức bán đấu giá 04 lô nền biệt thự Khu nhà vườn Cồn Khương (quỹ 

đất thu hồi 5%): diện tích 4.495 m2, nộp ngân sách Nhà nước 26.700 triệu đồng.  

- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án Khu Đô 

thị mới Võ Văn Kiệt (đoạn từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai, xây dựng sân 

Gofl 18 lỗ và Khu Biệt thự tại Cồn Ấu, Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và 

Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Đường và cầu Trần Hoàng Na, 

Đường nối CMT8 (Quốc lộ 91) - Đường tỉnh 918),…  

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn 

thành cơ sở hạ tầng để bàn giao 5% - 10% quỹ đất; thường xuyên rà soát, kiểm 

tra quỹ đất công trên địa bàn thành phố. Lũy kế thu hồi và quản lý 10% (5%) 

quỹ đất đến nay là 20 dự án, diện tích 11,01 ha, tương ứng số lượng nền là 702 

lô nền.  

- Kịp thời chuyển thông tin cho ngành Thuế với tổng số 18.944 phiếu 

chuyển thông tin địa chính với tổng diện tích 1.392,73 ha, ước thu ngân sách 

137.030 triệu đồng. 

- Công tác định giá đất cụ thể; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: chỉ đạo thẩm 

định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định pháp 

luật; định giá đất cụ thể các công trình, dự án. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn 

và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành 

phố (Đường tỉnh 922 ; dự án Khu Đô thị mới Võ Văn Kiệt đoạn từ Rạch Sao đến 
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Rạch Mương Khai; dự án sân Golf 18 lỗ và Khu Biệt thự tại Cồn Ấu, Dự án Phát 

triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Đường và 

cầu Trần Hoàng Na, Đường nối CMT8 (QL91) - Đường tỉnh 918,…  

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

Nhìn chung, công tác cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác 

sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước 

được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2018 thành 

phố đã cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng sản và gia hạn 01 giấy phép khai thác 

khoáng sản; 38 giấy phép khai thác nước dưới đất (với tổng lưu lượng khai thác 

13.321 m3/ngày đêm, tầng chứa nước khai thác chính là Pleistocen và Pliocen); 

03 giấy phép khai thác nước mặt (tổng lưu lượng khai thác 25.500m3/ngày đêm) 

và 10 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (tổng lưu lượng xả thải 1.410 

m3/ngày đêm). 

Việc cấp phép khai thác tài nguyên nước thực hiện đúng theo yêu cầu: nơi 

nào có hệ thống cấp nước máy đảm bảo cung cấp về số lượng và chất lượng thì 

không cấp và gia hạn giấy phép khai thác tài nguyên nước để phù hợp với tình 

hình của địa phương nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoàn cảnh 

biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối 

hợp với Công an thành phố, UBND quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra 

các hoạt động khai thác cát trên sông Hậu, việc chấp hành quy định của giấy phép, 

quy định pháp luật về tài nguyên nước; hướng dẫn doanh nghiệp trám lấp giếng. 

c) Công tác quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

 Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường 

phối hợp với các sở, ban ngành và quận, huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong việc chấp 

hành pháp luật; tích cực bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, 

Giờ Trái đất; Ngày Đất ngập nước, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học; tham mưu 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế 

giới 5/6 chủ đề năm 2018 “Giải quyết chất thải nhựa và ni lông”. 

Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 09 tháng 5 

năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố 

Cần Thơ, đồng thời chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

6. Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: 
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Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 

8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối 

với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.  

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành phố không có trường hợp thành lập 

mới quỹ; cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thành phố 30.000 triệu đồng 

theo Nghị quyết của HĐND thành phố. 

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

Công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp nhà nước 

được tổ chức theo đúng quy định, thông qua việc thẩm định, giám sát việc thực 

hiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Thực hiện Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành 

cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020, trong năm 2018 thành phố 

Cần Thơ không có doanh nghiệp nằm trong danh sách thực hiện sắp xếp, cổ 

phần hóa.  

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

kết quả thực hiện tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh ước thực hiện 

6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

- Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất, kinh doanh. 

+ Tiết kiệm nguyên vật liệu:  70 triệu đồng.  

+ Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng:  483 triệu đồng. 

+ Tiết kiệm chi phí quản lý:  6.169 triệu đồng.  

- Trong quản lý đầu tư xây dựng: 

+ Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện:  06 dự án. 

+ Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ:  06 dự án. 

- Trong thực hiện dự án kết quả thực hiện tiết kiệm: 

+ Thực hiện thẩm định phê duyệt dự án, tổng dự toán: tiết kiệm được 34 

triệu đồng. 

+ Thực hiện đầu tư thi công: tiết kiệm được 3.264 triệu đồng. 

- Nợ phải thu khó đòi: 

+ Số dư đầu kỳ:  68.311 triệu đồng. 

+ Số dư cuối kỳ:  73.082 triệu đồng. 
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- Vốn chủ sở hữu: 

+ Số dư đầu kỳ:  1.327.036 triệu đồng. 

+ Số dư cuối kỳ:  1.378.815 triệu đồng. 

8. Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

trong khu vực nhà nước và các đơn vị công lập: 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ 

quan nhà nước: Cán bộ, công chức và người lao động đều chấp hành nghiêm nội 

quy, quy chế của đơn vị, Luật Lao động và thời gian lao động đặc biệt là quản lý 

chặt chẽ làm thêm giờ và thuê nhân công nhằm tiết kiệm kinh phí để chi thu nhập 

tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động (CBCC). Thực hiện đúng quy 

trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, đối với CBCC thông qua Ban 

Cán sự Đảng UBND thành phố: 58 trường hợp; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 

10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC. Bên cạnh đó thành phố chỉ đạo 

tiến hành xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành 

theo hướng tinh gọn đầu mối, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý 

dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành, kết quả Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đã sắp xếp tổ chức bộ máy sở từ 09 phòng giảm còn 06 phòng chuyên 

môn; 18/21 sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất sắp 

xếp giảm 43 đầu mối (phòng, chi cục). 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong 

đơn vị sự nghiệp công lập: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở đều 

xây dựng quy chế hoạt động; nội quy, quy chế làm việc quy định rõ việc chấp 

hành chế độ, giờ giấc gắn với việc bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và 

cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn đã 

giảm 35 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó: giảm 32 đơn vị do kiện toàn, sáp 

nhập; giảm 03 đơn vị do giải thể) và giảm 11 phòng chuyên môn thuộc các cơ 

quan hành chính cấp thành phố. Ngoài ra, đã sắp xếp, kiện toàn 03 Ban quản lý 

dự án cấp thành phố và giải thể các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các 

sở, ngành sau khi hoàn thành công tác quyết toán các dự án đã được giao làm 

chủ đầu tư cho phù hợp quy định.  

9. Kết quả thực hiện THTK, CLP  trên các mặt công tác khác: 

a) Lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC): Nhìn chung, công tác CCHC của  

thành phố được quan tâm thường xuyên, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế 

hoạch CCHC đề ra. Trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì ổn định, 
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chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức ngày càng 

được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

b) Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính 

trị và Chính phủ: Tiếp tục thực hiện chủ trương tính giản biên chế theo Nghị 

quyết số 39-NQ/TW và các văn bản quy định hiện hành, trong 6 tháng đầu năm 

2018 thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 45 trường hợp. Dự kiến 

đến hết năm 2018, lũy kế số liệu tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế của 

thành phố (kể từ năm 2015) là 2.314/2.526 biên chế, đạt 91,61% theo Nghị 

quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

c) Về kết quả THTK trong lĩnh vực điện năng tiêu thụ: Để phục vụ mục 

tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2018 số tiết kiệm điện trên địa bàn 

thành phố đạt được 18.608.212 kWh, so với cùng kỳ năm trước giảm 919.914 

kWh, tương đương 4,71%. Thành phố đang triển khai Chương trình sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 

- 2020 nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đưa chương trình 

tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên 

địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

d) Tinh thần, thái độ chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức lối sống của 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) được nâng lên; xây 

dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế về kỷ luật lao động của CBCCVC trong 

cơ quan, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng CBCCVC, tích cực học tập, 

rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, kiến thức quản lý 

để từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố. 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Mặt đạt được: 

Việc quản lý, sử dụng NSNN cho các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, chi 

hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ luôn gắn với việc THTK, CLP; các quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách 

đều thực hiện nghiêm túc và minh bạch; việc quản lý, sử dụng tài sản, phương 

tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp, việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang 

thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức; các cơ 

quan, đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn thành phố luôn và đã chủ động cắt giảm 

những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan, chủ 
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động phân bổ sử dụng nguồn tài chính chủ động, qua đó kinh phí được giao sử 

dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

xử lý văn bản, sử dụng lao động và thời gian lao động hợp lý, cơ sở vật chất của 

từng đơn vị được bảo dưỡng và sử dụng hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc và 

tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

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 CCHC, 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. Mặt hạn chế: 

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

- Một số ngành, địa phương chưa thực hiện việc phân công bộ phận làm đầu 

mối chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả 

THTK, CLP của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chế độ thông tin báo cáo chưa 

nghiêm túc, chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu nên việc 

tổng hợp kết quả THTK, CLP của toàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn. 

- 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.  

IV. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP 6 tháng cuối năm 2018 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP 6 tháng cuối năm 

2018, cần thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP tại các sở, 

ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND quận, huyện, phát huy tính gương mẫu 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCCVC 

trong THTK, CLP; nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan 

truyền thông, báo chí; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác 

tuyên truyền, vận động về THTK, CLP. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong 

đó tập trung vào một số lĩnh vực như: điều hành dự toán NSNN; đầu tư xây dựng 

cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản; quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản lý và sử dụng CBCCVC;... 
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3. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, 

CLP. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện trách 

nhiệm công khai theo đúng quy định của Luật THTK, CLP và các Luật chuyên 

ngành. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong mỗi cơ quan, 

đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. 

4. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện CCHC của các cấp, các ngành 

gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách 

nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường phối hợp triển khai việc THTK, 

CLP giữa các sở, ban, ngành cấp thành phố và UBND quận, huyện, phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các 

đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện 

Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. 

6. Định kỳ các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả THTK, 

CLP gửi về Sở Tài chính để tổng hợp 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 6 tháng đầu năm 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Cần Thơ. Báo cáo 

này thay thế Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./. 
 

Nơi nhận:         

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- UBND thành phố (1); 

- Ban Nội chính; 

- Ủy ban kiểm tra Thành ủy; 

- Sở, ban ngành thành phố;       

- UBND quận huyện;     

- VP UBND thành phố (3AB); 

- Lưu: VT.KH 
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