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Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển
khai thực hiện công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống
lãng phí, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện(1); chỉ đạo Thanh tra
tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, đảm bảo bám
sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, yêu cầ u nhiê ̣m vu ̣ chính tri ̣ của điạ
phương, của ngành.
Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luâ ̣t về
thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục
được quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như thông
qua các hội nghị, lớp tập huấn, buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, đoàn
thể, trường học, các buổi họp thôn, khối phố, tuyên truyền lưu động; đã tổ chức
truyền thông trực tiếp 121 lần với 7.005 lượt người nghe, 35 buổi tuyên truyền
lưu động; treo 140 băng zôn, lắp đặt 100 pano, áp phích và in 10.000 tờ rơi có
nội dung về phòng, chống tham nhũng.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của
Thanh tra tỉnh; Văn bản số 258/VP-NC ngày 22/01/2020 về việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng
và quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Văn bản số 74/UBND-NC ngày
05/02/2020 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch số 23/KH-UBND
ngày 05/02/2020 tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm
2020; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;
Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/6/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 1387/UBND-THNC ngày 31/10/2020 về việc tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...
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Trong năm, các tổ chức thanh tra đã triển khai 352 cuộc thanh tra, kiểm
tra (322 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; 14 cuộc thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; 16 cuộc thanh tra việc
thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng), tăng 5,3% số cuộc so với
cùng kỳ năm 2019 (352 cuộc/334 cuộc); nội dung thanh tra tập trung vào các
lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: tài chính, đất đai, xây dựng, giáo dục, y
tế...; đã kết thúc 255/352 cuộc.
Kết quả thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 15.832,7 triệu
đồng, kiến nghị thu hồi 14.311,7 triệu đồng, thu hồi 123.216,2m2 đất, yêu cầu trả
lại các cá nhân 794,6 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán 726,4 triệu
đồng; đến thời điểm báo cáo đã thu hồi được 11.765,1 triệu đồng đạt tỷ lệ
82,2%, đã thu hồi 123.216,2m2 đất đạt tỷ lệ 100% (theo Quyết định số 822/QĐUBND ngày 09/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất và giao đất
cho cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy
định); các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các
lĩnh vực giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, y dược tư
nhân, tài nguyên và môi trường, xây dựng… đối với 1.124 tổ chức, cá nhân với
số tiền xử phạt là 2.067,5 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.067,5 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác
rà soát, phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động, nhất là trong hoạt động
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh
nghiệp (đảm bảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01
lần/năm; trường hợp do yêu cầu của công tác quản lý, nhiều cơ quan tiến hành
thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp thì thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên
ngành do một cơ quan chủ trì). Năm 2020, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, xử lý chồng
chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 158 lượt doanh nghiệp. Công
tác theo dõi, đôn đố c, kiể m tra viê ̣c thực hiê ̣n các kết luâ ̣n, kiế n nghi,̣ quyế t đinh
̣
xử lý sau thanh tra tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tổ chức
thực hiện nghiêm túc.
III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM
NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về
công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy đinh.
̣ Các
lĩnh vực, nội dung phải công khai, minh bạch (thực hiện chính sách pháp luật
liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; công tác tổ
chức cán bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn...) đã được các cơ
quan, đơn vị thực hiện công khai với nhiều hình thức, như niêm yết tại trụ sở,
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin
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điện tử của các cơ quan đơn vị... Các đơn vi sư
̣ ̉ du ̣ng ngân sách đã quan tâm thực
hiện việc rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản
công để sửa đổi, bổ sung theo quy đinh;
̣ việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn,
chế độ đã kịp thời cụ thể hoá các quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện
cụ thể của cơ quan, đơn vị gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả
thực hiện chế độ tự chủ đã góp phần tiết kiệm được kinh phí để thực hiện mua
sắm, trang bị phương tiện phục vụ công tác và tăng thêm thu nhập, nâng cao đời
sống cho cán bộ, công chức, viên chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày
21/01/2020 về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm
2020; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 thành lập Đoàn kiểm tra
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2020. Trong năm, Đoàn kiểm tra của tỉnh
đã tổ chức kiểm tra đối với 19 cơ quan, đơn vị, địa phương (07 sở, ban, ngành;
05 huyện và 07 xã, phường, thị trấn). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ
động xây dựng kế hoạch tổ chức tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đố i
với các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc, qua đó chấ n chỉnh lề lố i, tác
phong làm viê ̣c của cán bộ, công chức, nâng cao tinh thầ n trách nhiệm của cán
bộ, công chức trong giải quyết công việc.
Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; duy trì
“đường dây nóng” và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,
khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh
nghiệp. Trong kỳ báo cáo, chưa tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi
nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng
và hộp thư điện tử.
Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí
công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng; trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công
tác đối với 86 trường hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn(2); bãi bỏ, sửa
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm
2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
03/2020/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất
lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 Quy định số lươ ̣ng và bố trí cán bô ̣, công chức xa,̃ phường,
thi ̣ trấ n trên điạ bàn tỉnh La ̣ng Sơn; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 ban hành Quy chế phân
cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người
trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 về
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đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và các quy định
hiện hành(3).
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, kịp thời ban
hành các văn bản triển khai thực hiện(4); chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực
hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản
hóa, giảm bớt thời gian phải giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Theo kết quả
Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2019, chỉ số cải cách hành chính tỉnh
Lạng Sơn năm 2019 đạt 80,33/100 điểm, xế p hạng 42/63 tỉnh, thành phố, nằm
trong nhóm B (nhóm đạt kế t quả chỉ số cải cách hành chính từ trên 80 điể m đế n
dưới 90 điể m). Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/11/2020 Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 53.058 hồ sơ, đã giải quyết 51.334 hồ sơ, trước
hạn 17.540 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 34,17%), đúng hạn 33.717 hồ sơ (chiếm tỷ lệ
65,68%), trễ hạn 77 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,15%), trả qua dich
̣ vu ̣ bưu chính công ích
4.590 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 8,94%); còn 1.724 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 06
hồ sơ quá thời hạn giải quyết; hiện có 267/1.229 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện “4 tại chỗ”. Đến thời điểm hiện
tại, 100% thủ tục hành chính của 228 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được
cung cấp dịch vụ công trực tuyến(5). Trong đó: 647 thủ tục hành chính cung cấp
mức độ 2; 561 thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 575 thủ tục hành chính
cung cấp mức độ 4. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh
hồ sơ là 173/1135 dịch vụ, đạt tỷ lệ 15,4%. Với kết quả này tỉnh Lạng Sơn được
đánh giá là một trong 07 tỉnh đạt chỉ tiêu sớm nhất trong cả nước về số thủ tục
hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các quy định về nhận quà và
tặng quà theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các
nghị định hướng dẫn thi hành; trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và
các dịp lễ trong năm, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy
định về tặng quà, nhận quà tặng.
2. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí
việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng
mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2025…
3
Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày
29/9/2011của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tạm thời mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người
cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày
16/4/2020 về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
704/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày
08/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
4
Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/12/2019 về cải cách hành chính tỉnh năm 2020; Kế hoạch số
01/KH-UBND ngày 03/01/2020 về triển khai công tác tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày
06/02/2020 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế
hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020...
5
17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 11 UBND cấp huyện và 200 UBND cấp xã.
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a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ
Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tăng
cường công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa tham
nhũng. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tự kiểm tra nội bộ được
43 cuộc, qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra nội bộ chưa phát hiện vụ việc tham
nhũng.
b) Kết quả công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng
Trong kỳ báo cáo, đã triển khai, thực hiện 16 cuộc thanh tra việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã kết thúc 13/16 cuộc.
Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã quan tâm triển khai
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuy nhiên
còn có một số đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục; nội dung kê khai
tài sản thu nhập còn chưa đầy đủ thông tin; đã kiến nghị xử lý thu hồi 3.529,3
triệu đồng do vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trả lại các cá nhân 447,5
triệu đồng; đã thu hồi số tiền 3.529,3 triệu đồng.
c) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng
Trong kỳ báo cáo, không phát sinh việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu
để xảy ra tham nhũng.
d) Viê ̣c phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, điều tra,
truy tố, xét xử
- Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng, chăm sóc, bảo
vệ rừng tại Ủy ban nhân dân các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn
Lãng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (6), đã phát hiện có
dấu hiệu sai phạm về tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang
cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định. Đến thời điểm
báo cáo, đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm
đoạt tài sản (tội về tham nhũng) và Lừa đảo tài sản đối với Vi Văn Linh, nguyên
chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với số tiền là
195.626.720 đồng, đã thu hồi 195.626.720 đồng; khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Bùi Văn Cường, nguyên
Phó trưởng Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Đình Lập; các
huyện còn lại đã được yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
- Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố:
+ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng đã khởi tố bị can
Nguyễn Mạnh Tùng, thủ quỹ Phòng Lao động, thương binh, xã hội - dân tộc
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huyện Chi Lăng về tội Tham ô tài sản với số tiền 405.016.900 đồng, đã thu hồi
405.016.900 đồng. Ngày 21/8/2020 Toà án nhân dân huyện Chi Lăng đã xét xử
vụ án. Tại bản án số 41/2020/HS-ST ngày 21/8/2020 đã tuyên bị cáo Nguyễn
Mạnh Tùng phạm tội Tham ô tài sản và xử phạt 04 năm tù giam.
+ Toà án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo
Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Thu Hường xảy ra tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô
số 2 Lạng Sơn, do Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo truy tố về tội Tham ô tài sản.
Tại Bản án số 26/2020/HS-ST ngày 06/7/2020 của Toà án nhân dân tỉnh đã
tuyên bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thu Hường phạm tội Tham ô tài sản và
xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 05 năm tù giam, bị cáo Hoàng Thu Hường 02
năm tù treo; các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Cổ phần vận tải ô
tô số 2 Lạng Sơn 4.394.060.000 đồng, trong đó đã bồi thường 4.123.394.000
đồng, chưa bồi thường 270.666.000 đồng.
đ) Việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng
Tổng số việc phải thi hành án hình sự về tham nhũng là 12 việc với số tiền
7.719.724.000 đồng; trong đó, số án có điều kiện thi hành là 03 việc với số tiền
77.500.000 đồng (đã thi hành được 01/03 việc với số tiền 47.000.000 đồng, đang
thi hành 02 việc); án chưa có điều kiện thi hành là 09 việc với số tiền
7.642.224.000 đồng (đã xét miễn giảm thi hành án 01 việc với số tiền
23.021.000 đồng; còn tồn 08 việc với số tiền 7.619.203.000 đồng).
3. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực
Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình; xác định chỉ tiêu tiết
kiệm, chống lãng phí của từng cơ quan, đơn vị. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm
tài sản thực hiện theo kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn và được xác định trong dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm; việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ
quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản được thực hiện theo quy định;
công tác thanh lý, điều chuyển tài sản công được đảm bảo, thực hiện theo quy
định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan.
a) 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
Triể n khai thực hiện các Nghi ̣ quyế t của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay từ
đầ u năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tổ chức triể n khai thực hiêṇ dự toán chi ngân sách nhà
nước năm 2020, trong đó yêu cầ u tập trung phân bổ dự toán chi ngân sách đươ ̣c
giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo thời gian theo quy đinh;
̣ rà soát,
sắp xếp các nhiệm vụ chi, không bố trí cho các nhiê ̣m vu ̣ chưa thực sự cấp thiết;
triệt để tiết kiệm; đồng thời thực hiện một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã
hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19; thực hiện các mục tiêu

7

kiềm chế lạm phát, tăng cường kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi
chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định. Trong
hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực
hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp các
nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố; giảm trừ định
mức và bổ sung ngân sách 78.000 triệu đồng để thực hiện các cơ chế, chính
sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh năm 2020. Trong quá trình điều hành quản
lý ngân sách đã chủ động đảm bảo nguồn để bố trí kinh phí cho các đơn vị dự
toán thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm với tổng số tiền 280.799 triệu
đồng (tạm ứng ngân sách tỉnh 289.589 triệu đồng, trong đó: hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch Covid trên địa bàn tỉnh 211.959 triệu đồng, tiếp tục hỗ
trợ người dân có lợn bị dịch tả châu phi phải tiêu hủy 35.395 triệu đồng; bổ sung
42.235 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh chi phòng, chống dịch
covid-19; đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, kinh phí thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, các cơ chế, chính sách ban hành mới…); thực hiện rà
soát giảm chi, thu hồi, tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên về ngân sách tỉnh số
tiền 87.216,9 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị đề nghị bổ sung dự toán kinh phí
594.782,9 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ chi, các chế độ, chính sách; qua
thẩm định, Sở Tài chính trình bổ sung dự toán kinh phí 543.273,9 triệu đồng,
chưa xem xét cân đối, giảm trừ so với đề nghị của các đơn vị là 51.509 triệu
đồng. Ước thực hiện năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiết kiệm chi
quản lý hành chính số tiền trên 19.545 triệu đồng.
Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm
định dự án, điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu, triển khai thực hiện các dự án
tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng các quy định về trình tự, thủ tục, thời
gian thực hiện; các dự án được đầu tư đảm bảo đúng quy hoạch, có quy mô phù
hợp với yêu cầu sử dụng và khả năng cân đối vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng
cường chỉ đạo thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2020, giao các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện
nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định, tổng số gói thầu được phê
duyệt là 343 gói thầu, thông qua đấu thầu tiết kiệm khoảng 84.000 triệu đồng.
b) 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
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày
27/3/2020 về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày
06/7/2018, Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc ban hành
tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn
vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn. Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô được Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt, đã đấu giá thành công xe ô tô thanh lý đợt 1 với số lượng 37 xe,
giá khởi điểm 2.027 triệu đồng, kết quả đấu giá thu được 2.563 triệu đồng, tăng
537 triệu đồng so với giá khởi điểm; dự kiến đấu giá đợt 2 đối với 36 xe, giá
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khởi điểm 3.197 triệu đồng. Việc thực hiện quy định của Chính phủ, của tỉnh về
quản lý, sử dụng xe ô tô được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn,
định mức và mục đích sử dụng.
c) 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; quản lý,
khai thác, sử dụng năng lượng
- Ước thực hiện cả năm 2020, toàn tỉnh thực hiện thẩm tra, phê duyệt
quyết toán đối với 796 dự án (công trình, hạng mục công trình hoàn thành); tổng
giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 2.214.700 triệu đồng, giá trị sau khi thẩm
tra quyết toán là 2.197.600 triệu đồng; qua thẩm tra quyết toán đã giảm trừ các
chi phí không đúng khối lượng thi công, chính sách chế độ 17.100 triệu đồng,
bằng 0,77% giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán, cụ thể:
+ Số dự án do cấp tỉnh quản lý là 98 dự án (công trình, hạng mục công
trình hoàn thành), tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 1.248.600 triệu
đồng, giá trị sau khi thẩm tra quyết toán là 1.238.300 triệu đồng, qua thẩm tra
quyết toán đã giảm trừ 10.300 triệu đồng, bằng 0,82% giá trị chủ đầu tư đề nghị
quyết toán.
+ Số dự án do cấp huyện quản lý là 698 dự án (công trình, hạng mục công
trình hoàn thành), tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 966.100 triệu
đồng, giá trị sau khi thẩm tra quyết toán là 959.300 triệu đồng, qua thẩm tra
quyết toán đã giảm trừ 6.800 triệu đồng, bằng 0,7% giá trị chủ đầu tư đề nghị
quyết toán.
- Công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công
trình được tăng cường, cơ bản đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục hành chính,
giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình và tiết kiệm ngân sách. Đến ngày
30/9/2020, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, thẩm định và phát hành thông
báo kết quả thẩm định đối với 107 hồ sơ dự án (60 công trình dân dụng và 47
công trình hạ tầng kỹ thuật), giá trị dự toán trình thẩm định 1.000.920 triệu
đồng; giá trị dự toán sau thẩm định 986.470 triệu đồng; giảm trừ 14.450 triệu
đồng, bằng 1,44% giá trị dự toán do chủ đầu tư trình thẩm định.
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày
27/4/2020 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, làm cơ sở thực hiện phương án chi tiết, nhằm
sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đúng tiêu chuẩn, định mức,
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời khai thác tốt nguồn lực tài chính từ tài sản
công, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước được giao. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 31 cơ sở nhà, đất dôi dư,
không còn nhu cầu sử dụng.
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d) Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng
tài nguyên thiên nhiên
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh được Ủy ban
nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật về đất
đai. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm
2020 cho 11/11 huyện, thành phố. Để phát huy hiệu quả thu ngân sách nhà nước,
đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số tiền thu được là 307.955 triệu
đồng.
- Thực hiện quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn nước, khoáng sản một
cách hiệu quả gắn liền với bảo vệ và phục hồi môi trường phục vụ phát triển. Ủy
ban nhân dân tỉnh đã cấp 15 giấy phép tài nguyên nước; cấp 01 giấy phép, thu
hồi 01 giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt đóng cửa mỏ 01 dự án; trình
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 10 công trình với
tổng số tiền 851,8 triệu đồng; cấp quyền khai thác khoáng sản đối với tổ chức 02
mỏ với tổng số tiền 2.659 triệu đồng và tính tiền cấp quyền khai thác đất san lấp
đối với hộ gia đình 39 công trình với tổng số tiền 981,6 triệu đồng.
- Chỉ đạo giao khoán, khai thác rừng trồng, cho thuê môi trường rừng góp
phần bảo vệ rừng, phát triển rừng, huy động các nguồn lực của xã hội, đồng thời
góp phần tăng thu nhập cho các đối tượng được giao khoán. Từ đó góp phần
tăng thu ngân sách nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2020 diện tích rừng được
giao khoán bảo vệ là 37.018,0 ha, đạt 92,5% chỉ tiêu kế hoạch giao; tổng sản
lượng khai thác tính từ đầu năm đến nay được 42.640,3m3.(7); Tổng diện tích
trồng rừng toàn tỉnh đến ngày 08/10/2020 là 9.424,6 ha đạt 104,7% kế hoạch
giao(8).
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; xây
dựng, ban hành quy chế về mua sắ m thiế t bi ̣có hiêụ suấ t năng lươ ̣ng cao khi sửa
chữa, thay thế hoă ̣c mua mới phương tiê ̣n, thiế t bi ̣sử du ̣ng năng lươ ̣ng trong đơn
vi ̣ theo Quyế t đinh
̣ số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính
phủ; giao Sở Công thương chủ trì tổ chức các chương trình “Hưởng ứng chiến
dịch giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện, “Trường học chung tay
tiết kiệm điện”...
d) 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
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, trong năm 2020, Ủy ban
7
Trong đó: Khối lượng gỗ rừng trồng tập trung: 42.063,6 m3; gỗ cây trồng phân tán: 576,7 m3; nhựa
thông: 12.612,7 tấn; hoa hồi: 2.760,2 tấn hồi khô; vỏ Quế: 23 tấn; Củi: 78.860,4 Ste; tre nứa: 49.000 cây).
8
Bao gồm: Trồng rừng sản xuất tập trung: 5.835,3 ha; trồng cây phân tán: 7.178.600 cây, tương đương
3.589,3 ha (trong đó: Tết trồng cây: 284,3 ha; ngân sách tỉnh: 1.556,5 ha; ngân sách huyện: 925,1 ha; Nhân dân
tự trồng: 823,4 ha.
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nhân dân tỉnh(9) đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện rà soát sắp
xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã
(đã giảm 26 xã của 9 huyện), góp phần tinh go ̣n tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, tạo điều kiện
tập trung huy động nguồn lực, tạo lợi thế, thuận lợi trong quy hoạch, xây dựng
thiết chế văn hóa, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hô ̣i trên điạ bàn tỉnh.
Qua sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, ngân sách các huyện đã tiết giảm
được số kinh phí khoảng 14 tỷ đồng do giảm các nhiệm vụ chi tương ứng với số
xã giảm, gồm: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, chi sự nghiệp y tế, chi quản lý
hành chính, chi an ninh quốc phòng…
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở,
ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc; công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, các giải pháp phòng
ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ; đã kịp thời phát hiện, xử lý
hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử;
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm trên tất cả các lĩnh
vực; các đơn vị, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt quy định quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí trong đơn vị; xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn; chế độ;
cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính để giải quyết kịp thời công việc
của người dân và doanh nghiệp.
Việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng có chuyển
biến tích cực, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với hành vi tham nhũng; công tác
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả.
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến tích cực,
nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, các ngành,
các cấp đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng
chống dịch, giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân tỉnh: Tiết kiệm chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội
nghị, hội thảo, khánh tiết, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, tổ chức lễ
hội, lễ kỷ niệm... Công tác giải ngân của một số nguồn vốn đầu tư đạt kết quả
cao như: Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư
theo ngành, lĩnh vực chương trình mục tiêu…, đã góp phần tạo điều kiện thúc

Công văn số 1392/UBND-NC ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ
máy thuộc các Sở, Ban, ngành; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/12/2019 triển khai Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.
9
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đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phục hồi, tiếp tục phát triển sau ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế đúng theo quy
định của Trung ương.
Vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng được phát
huy; thông tin do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ
chức đoàn thể cung cấp đều được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chức năng kiểm tra, xác minh, xem xét và có văn bản trả lời theo quy định. Ý
thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân đối
với công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng lên, tạo được sự
thống nhất, quyết tâm cao trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần giữ
vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố và tạo
niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng.
2. Hạn chế và nguyên nhân
a) Hạn chế
Việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra nội
bộ còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản
lý, sử dụng tài sản công chưa kịp thời; số lượng các cuộc thanh, kiểm tra về
phòng, chống tham nhũng còn ít, chủ yếu được lồng ghép với các nội dung thanh,
kiểm tra chuyên ngành về thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, ngân
sách nhà nước, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Việc tổ chức thực hiêṇ một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lañ g phí
ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; việc thực hiện chế độ thông
tin, báo cáo còn hạn chế; chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị thiếu cụ thể, chưa xác định được các
lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; việc quản lý, sử dụng kinh
phí tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đảm bảo chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
Mặc dù đã có chuyển biến tích cực trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản,
tuy nhiên một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết khó
khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.
Việc tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong
công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.
b) Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh
tra, phòng, chống tham nhũng, lañ g phí của người đứng đầu tại một số cơ quan,
đơn vị thiếu quyết liệt; năng lực, trách nhiệm một bộ phận cán bộ, công chức
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ còn hạn chế.
Hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, trong khi đó cơ chế, chính sách
pháp luật còn có bất cập; người dân, cán bộ, công chức vẫn còn có tình trạng né
tránh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật
Phòng, chống tham nhũng; Luâ ̣t Thực hành tiế t kiê ̣m, chố ng lañ g phí và các văn
bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời tổ
chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của
Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tich
̣ Ủy ban nhân dân các
huyê ̣n, thành phố tổ chức thực hiêṇ nhiêm
̣ vu ̣ công tác thanh tra, phòng, chống
tham nhũng gắn với với thực hành tiế t kiêm,
̣ chố ng lañ g phí; tập trung thực hiêṇ
đồ ng bô ̣ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác rà
soát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý chồng chéo, kịp thời giải quyết các vấn đề phát
sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị
trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, lañ g phí gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và
đạo đức công vụ, đề cao vai trò người đứng đầu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng
buông lỏng quản lý, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
4. Tăng cường công tác kiể m tra nô ̣i bô ̣, nâng cao chất lượng thanh tra
chuyên ngành để chủ đô ̣ng phát hiên,
̣ xử lý kip̣ thời các hành vi tham nhũng,
lañ g phí. Xử lý kip̣ thời, nghiêm minh đố i với các hành vi tiêu cực, tham nhũng
đươ ̣c phát hiê ̣n, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.
5. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch ngay từ khâu
xác định nhiệm vụ, lập dự toán; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu
tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện; triệt để
tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát, kiến nghị, 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 để đáp
ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo kịp thời nguồn kinh
phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các chính sách an sinh xã
hội và cân đối các nguồn kinh phí bù hụt thu điều tiết ngân sách địa phương.
6. Phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác phòng, chố ng tham
nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo thực hiện tốt quy
chế dân chủ ở cơ sở; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực
tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;
biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất
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sắc trong công tác đấu tranh phòng, chố ng tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
7. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của
các cấp, các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh
vực; thực hiện có hiệu quả quản lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn
thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng thông tin điện tử
hành chính của Chính phủ trên internet.
8. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định;
tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để
phục vụ tốt công tác nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, BTCD, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

