
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:      -BC/TĐTN-TCKT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 

------------------------- 

 

Thực hiện Công văn số 1040/STC-TTra, ngày 20/4/2022 của Sở Tài chính 

Trà Vinh “về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm 2022”, cơ quan Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, 

quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 

Lãnh đạo cơ quan phối hợp Chi ủy Chi bộ cùng Ban Chấp hành Công 

đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/02/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý 

trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt lệ Chi bộ hàng tháng, đồng thời tuyên 

truyền trên trang website và trang fanpage Tuổi trẻ Trà Vinh. Qua đó, góp phần 

tích cực ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán 

bộ, công chức và viên chức về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

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

trình THTK, CLP và việc THTK, CLP 

Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh, cơ quan Tỉnh đoàn đã xây dưng Kế hoạch số 500-

KH/TĐTN-TCKT, ngày 11/3/2022 về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022. Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu và giải pháp trong các lĩnh vực nhằm 

nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP 

Lãnh đạo cơ quan phối hợp Chi ủy Chi bộ cùng Ban Chấp hành Công 

đoàn cơ quan Tỉnh đoàn thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cán bộ, 

công chức và viên chức thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa phát hiện hành vi vi phạm. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP 

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực 
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a) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực 

hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Nhằm có cơ sở để làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

thực hiện hoạt động chuyên môn tại cơ quan Tỉnh đoàn, vào đầu năm 2022 Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn có tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin định mức 

chi tổ chức các hoạt động của Tỉnh đoàn. Theo đó, ngày 04/4/2022 UBND tỉnh đã 

ban hành Công văn số 1288/UBND-KT về việc định mức chi tổ chức hoạt động 

năm 2022 của Tỉnh đoàn Trà Vinh và đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, cơ quan 

Tỉnh đoàn tiếp tục hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước trong thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại quy 

chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Tỉnh đoàn được xây dựng và ban hành đúng pháp 

luật, phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong toàn tỉnh; phù 

hợp với khả năng tài chính của cơ quan và nhiệm vụ được giao. 

b) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê 

duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước 

- Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tại cơ quan Tỉnh đoàn 

được thực hiện đúng trình tự, nội dung và thời gian theo quy định; đúng định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ do UBND tỉnh ban hành và quy chế chi tiêu nội bộ tại 

cơ quan Tỉnh đoàn. 

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại cơ quan Tỉnh 

đoàn được thực hiện căn cứ vào dự toán được phê duyệt, bảo đảm đúng mục 

đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, 

gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 

- Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo Ban Tổ chức – Kiểm tra thực hiện tốt việc lập 

dự toán, sử dụng dự toán và quyết toán việc sử dụng ngân sách đảm bảm đúng 

theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý chặt chẽ 

các nguồn kinh phí, đảm bảo sử dụng đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập và 

công khai theo quy định. Hằng quý, tổ chức công khai việc thu, chi ngân sách 

đến toàn thể cán bộ, công chức và viên chức cơ quan một cách minh bạch; thực 

hiện công khai dự toán được giao cũng như tình hình thực hiện dự toán hàng 

quý trên trang website của cơ quan Tỉnh đoàn. 

- Về cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài 

nước: đến thời điểm 30/5/2022, Tỉnh đoàn không cử cán bộ đi công tác nước ngoài. 

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm 2022, 

Tỉnh đoàn được giao dự toán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là 

30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), đến 30/5/2022 vẫn chưa sử dụng nguồn kinh 

phí trên. 

- Về sử dụng điện, nước: năm 2022, dự toán điện, nước tại cơ quan Tỉnh 

đoàn được phân bổ 92.400.000đ (Chín mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng), căn 
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cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, với tinh thần tiết kiệm, chống lãng 

phí cơ quan Tỉnh đoàn đã tiết kiệm điện, nước ước khoảng 13.000.000đ (Mười 

ba triệu đồng). 

- Về sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí: dự toán được giao năm 

2022 55.000.000đ (Năm mươi lăm triệu đồng), qua thực hiện ước đã tiết kiệm 

500.000đ (Năm trăm ngàn đồng). 

- Về tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm: dự toán được giao 

45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng), qua đó ước đã tiết kiệm 3.000.000đ (Ba 

triệu đồng). 

c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 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 

Việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại tại cơ quan Tỉnh đoàn được 

thực hiện đúng đối tượng, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của pháp luật về đấu thầu và 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

Năm 2022, Tỉnh đoàn phân bổ dự toán cho việc mua sắm phương tiện, tài 

sản là 136.000.000 đ (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng) trong đó kinh phí thực 

hiện mua sắm tập trung dự kiến 40.000.000đ, kinh phí mua sắm thực hiện tại đơn 

vị 96.000.000đ, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa sử dụng nguồn kinh phí này. 

Tất cả tài sản mua sắm đều thông qua Hội đồng mua sắm của cơ quan và 

các phương tiện, tài sản được mua sắm đều đúng mục đích, đúng nhu cầu và 

trang bị đúng đối tượng; lãnh đạo cơ quan bảo đảm tài sản cho các phòng, ban, 

cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao; các phòng ban, cá nhân có nhiệm vụ 

sử dụng tài sản đúng mục đích và có trách nhiệm bảo quản tài sản không để thất 

thoát hay hư hại; quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, 

khai thác hiệu quả trang thiết bị phương tiện làm việc, không sử dụng xe ô tô, tài 

sản công vào việc riêng.  

d) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản 

lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng 

Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với diện tích 

đất thuộc trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh đoàn được quản lý, sử dụng theo đúng 

mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. 

đ) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản 

lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước 

Biên chế hiện được giao của Tỉnh đoàn là 21 biên chế, hiện tại có mặt 19 

biên chế. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, việc bố trí vị trí biên chế 

bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện việc tuyển dụng công 

chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và trong phạm vi biên chế 

được giao; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công chức. Việc quản lý, sử dụng lao động, thời 
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gian lao động được thực hiện bằng máy chấm công, đảm bảo tính hiệu quả, 

chính xác, công bằng và khách quan. 

Việc đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức được căn cứ vào kế hoạch 

phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu của vị trí công việc, trình độ đào tạo, năng 

lực chuyên môn, ngạch cán bộ, công chức. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ 

nhiệm cán bộ, công chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức. Hằng năm, đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán 

bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trong 6 tháng 

đầu năm 2022, Hội đồng xét duyệt nâng lương của cơ quan đã xem xét nâng 

lương thường xuyên cho 01 đồng chí, nâng lương trước hạn 01 đồng chí và có 

01 đồng chí được tạo điều kiện tham gia lớp Cao cấp lý luận tập trung. 

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa xảy ra hành vi lãng phí tại cơ quan 

Tỉnh đoàn. 

3. Phân tích, đánh giá 

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Lãnh đạo cơ quan phối hợp Chi ủy Chi bộ cùng Ban Chấp hành Công 

đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai, thực hiện và thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản có liên quan về công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động. Qua đó, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém, 

ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nước tại đơn vị. 

Tỉnh đoàn và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính 

mới, đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu, 

tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, thực hiện công khai tài chính, góp 

phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính. 

b) Hạn chế 

Do đặc thù của ngành là thường xuyên luân chuyển, điều chuyển cán bộ, 

công chức nên cán bộ, công chức phụ trách việc theo dõi, giám sát việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị cũng thường xuyên thay đổi. Cán bộ 

mới phụ trách chưa nắm rõ quy trình theo dõi, giám sát nên đôi lúc dẫn đến việc 

chậm trong quá trình theo dõi, giám sát. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ 

THTK, CLP CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 

NĂM TIẾP THEO 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chỉ thị, nghị quyết 

của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt tiếp tục quán triệt cho cán 
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bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan đối về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các Quy định của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, văn bản hướng dẫn thi hành công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. 

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan Tỉnh đoàn 

tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội thực dụng, 

bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Nêu cao ý thức trong việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách Nhà nước; thực hiện quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, 

tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán được giao và chế độ, chính sách quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ THTK, CLP: Không. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo về Sở Tài chính tổng hợp./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lưu TCKT.                 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

                    

Võ Minh Nhựt 
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