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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAN 
Dc Ip - Tuy do - Hinh phüc  

 

S: 01/CTr-BQLVQGPB 	 Ninh Thun, ngày 16 tháng 3 nàm 2020 

CHU1NG TRINH 
Thyc hành tit kim, chIng ling phi näm 2020 

Can cir Quyt djnh so^ 2761QD-UBND ngày 05 tháng 3 näm 2020 cüaUy ban 
nhãn dan tnh Ninh Thun ye vic ban hành chucmg trInh thirc hành tiêt kim, 
chông lang phi näm 2020. Ban quân 1 Vu&n Quôc gia Phuâc Binh xây dirng 
chuang trInh vói các ni dung chInh nhu sau: 

I. MIJC TIEU, YEU CAU VA NHIM VV 

1. Miic tiêu 

- Dy mnh thirc hành tit kim chng lang phi (THTK, CLP) näm 2020 là 
nâng cao hiu quãTHTK - CLP nhäm phát huy cao nhât mi nguôn hrc hoàn thành 
các miic tiêu tang truàng, phát triên kinh tê, on djnh di song cüa nhân dan, dam 
bào an sinh xä hi, quyêt lit xay drng các giãi pháp &nâng cao hiu qua THTK, 
CLP nhm phát huy mçi nguôn hrc dê hoàn thành tot các chi tiêu, nhim vu duçic 
giao nàm 2020. 

2. Yêu cu 

- Dy manhvic  THTK, CLP trong nàm 2020 nhm gop phn hoàn thành các 
chi tiêu phát triên kinh tê - xã hi cüa dan vi trong nãm 2020. 

- THTK, CLP là trách nhiêm cüa toàn the CBCC, VC và ngi..thi lao dngtrong thirc 
hiên thim vi di.rçic giao, gän vâi trách nhim cüa ngiiài dimg dâu và gàn kêt giüa các 
CBCC, VC trong don vi dê t?o  chuyên biên tich circ trong THTK, CLP. Xác djnh rO 
trách nhim cüa ttrng cá nhân trong thirc hin THTK, CLP tai dan vi; lam co s& dánh giá 
két qua thirc hin nhim vi, bInh xét thi dua, khen thuông näm 2020. 

- THTK, CLP phâi barn sat chü truang, chInh sách cüa Dãng, Nhà nuâc, chi 
do cüa UBND tinh, huyn và các phOng ban có lien quan bão dam hoàn thành 
nhim vi &rcic giao, không ânh hu&ng den hoit dng cüa dan vi. 

- THTK, CLP ti dan vi phái tin hành dng b6 vO!i cong tác phông chng 
tharn nhüng, cãi cách hành chInh, tuyên truyên pho biên giáo diic pháp lu.t, phü 
ho p vói chüc nang, nhim vi và tInh hInh thirc tiên cüa dan vi. 

3. Nhim vu trong tam 

My dirng và thirc hin Chi.rang trInh THTK, CLP näm 2020 là yu t6' quan 
trong gop phân thtrc hin thãng igi kê hoch phát triên kinh tê - xä hi näm 2020 
và to co s& dé hoàn thành các milc tiêu, chi tiêu cCia Chuang trInh THTK, CLP 
näm 2020 vi 4y toàn the CBCC, VC và nguii lao dng trong don vi phài xác djnh 
THTK, CLP nàrn 2020 là nhiêrn vu trong tam, là yeu to quan trong gop phn thirc 
hin thäng igi ke hoch phát triên kinh té - xã hi näm 2020 và to ca sâ dé CBCC, 
VC và ngi.ri lao dng trong dan vi phân dâu hoàn thành t6t các chi tiêu nhim vi 

  

        



ke^ hoach duçic giao. Vic THTK, CLP näm 2020 cn trin khai có hiu qua các 
nhim vii sau: 

1. Tt câ CBCC, VC trong don vi can xác djnh thirc hãnh tMt kim, chng 
lang phi näm 2020 là to bi.râc dt phá quan trong, gop phân tIch crc thirc hin các 
miic tiêu tang tri.r&ng, phát triên kinh té, on djnh dri song cüa ngithi lao dng. 

2. Thirc hin tot chi dao  cüa, Tinh us', HDND, UBND tinh v chng tht 
thoát, Ring phi trong sir diving các nguOn hrc, tài nguyen, khoáng san gop phân thirc 
hin thäng lçii các chi tiêu phát triên kinh té xã hi näm 2020 cüa don vi. 

3. Quán 1 cht chê thu chi ngân sách nba nixóc. Tit kim chi ngân sách, xây 
drng phiiang an tiêt kim trong qua trInh thirc hin; dam bão thrc hin tot dir toán 
ngân sách näm 2020. 

4. Thirc hin t& cong tác cMng lang phi trong sü ding tài san, ca sâ 4t chit cia 
don vi. To chrc bão quan, bâo v8 tOt tài san, Ca sâ 4t chat cüa don vi. 

5. Luôn barn sat h8 thng tiêu chun, djnh mirc, ch d trong sü dung tâi 
chink, thanh toán chê d, sü ding biên chê lam ca so cho THTK, CLP; ThuOng 
xuyen don doe, kiêm tra và xr l nghiém vi phm quy djnh ye THTK, CLP. 

II. MOT SO CIII TIER  U TIET K1M TRONG CAC L1NH VIIC 

1. Trong quail 1, sir dyng kinh phi chi thurông xuyên cüa ngân sách nhà nuc 

- Näm 2020 don vi tip tic dy math vic tit kim chi tiêu ngãn sách nhà 
nixOc trong chi thu?mg xuyên. Trong dO: 

+ Thirc hin cong khai, minh bach vic sO diving ngân sách nhà nithc, nht là 
các linh virc dê phát sinh that thoát, lang phi. Tiêt kim chi thrOng xuyên nhât là 
các khoân chi mua sam, sira chtia tài san, các khoãn kinh phi chi sO dung din, 
nuOc, van phOng phâm, sách, báo, tap chi , mua sam, si'ra chUa tài san .. .theo du 
toán dirçic duyt. 

+ SO diving hiu qua kinh phi ngãn sách nhà nithc giao thirc hi en thim vii. 

- T chOc thirc hin tt Nghj djnh s6 141/2016/ND-CP ngày 10 tháng 10 nAm 
2016 cüa Chinh phü quy djnh Ca ché tir chü cüa don vi sr nghip cong l.p trong 
1mb virc sir nghip kinh té và sir nghip khác. 

2. Trong quãn 1, sir thing vn du tir công. 

- Trong näm 2020 don vi cO hiu qua các quy djnh Ludt dâu tu cong 

- Thirc hin tit kim tü chü trixang du ti.r, chi quyt djnh chü truang du tu 
cac dr an có hiu qua và phü hopvOi nguôn von ngãn sách duçic giao 

- Uu tiên thirc hin các nbim vu có trong dir an du tu dä duçic phé duyt 

- Chng ling phi nãng cao chat luqng cOng tác khào sat, thit k, giâi pháp thi 
công, thm djnh dr an, h?n  chê các 6i dung phát sinh. 

- Tim Ong, thanh toán von du tu theo dung quy djnh cüa nhà nuOc, darn báo 
tin Q thirc hin dr an và thOi h?n  giãi ngân, sO dung On có hiu qua. 



3. Trong quãn J churo'ng trInh myc tiêu quc gia và các chu'o'ng trInh 

myc tiêu. 

- Tp trung nguôn lirc thrc hin d8 hoàn thành các mic tiêu dâ d8 ra trong 

chng trInh mic tiêu quc gia. 

- Tang ci.thng bâo v và phát trin r&ng nht là thng phông h6 dâu nguôn 

và thng dc dung, bâo tn da dng sinh hoc. 

- Quãn 1 và sü ding ngun vn Chuang trInh mic tiêu qu& gia theo 

dung di ti.rqng, dam bão tin d, tit kim, hiu qua. 

4. Trong quãn I, sir diing tài sin cong. 

- Trin khai thrc hin nghiêm các quy dnh v8 quán l tài san nhà nuâc theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye tài san nba nuOc. 

- Dt dai, trii sà lam vic, nba cong vii duçic cp có thm quyn giao cho co 
quan và don vi trirc thuc phãi duçic quãn 1, sir ding dung miic dIch, có hiu qua 
và bâo dam thirc hành tiét kim; nâng cao hiu suât sü dung nhà cong vu. 

- Thirc hin nghiêm quy djnh  v mua sm tài san, dam báo tài san duçic mua 	 
diing tiêu chuân, djnh mirc và chê d6 theo quy djnh hin hành; trInh tr, thu tic mua 9  
sm thirc hin theo quy d jnh cUa pháp lut v du thu; dam bâo tit kim, hiug 
qua. Tài san sau khi mua sm phái hch toán, báo cáo và quân 1, sü ding theo  PHLIOC BIN 

NH NINN THU dung quy djnh cüa pháp lut ye quãn l, sir dung tài san nhà ni.râc. 

5. Trong quãn I, sir dung lao dng và thôi gian lao dng 

- RA soát, sp xp tô  chtrc b6 may tinh gun. Dy minh cãi cách hành chInh, 
nhât là các thu ti.rc hành chInh, gang kêt ch.t chë vOi vic kin toàn to chi:rc, tinh 
gián biên chê, dam báo dan chü, cOng khai, minh bch. 

- Quân l chtt chê thñ gRi lao dng, kim tra, giám sat chit 1i.rçing và dam bão 
hiu qua cong vic cüa can b, cong chüc, viên chüc, ngi.ri Lao dng tai  don vi. 

-Tang cLrông giám sat thirc hin quy ch, nôi quy, kS'  lut lao dng, xfx ly 
nghiêm các tru&ng ha p vi phrn k' lut lao dng, dam bâo kST cuong k 1ut trong 
thirc thi cOng vu. 

III. GIAI PHAP THTfC HIN MVC  TIEU, CIII TIEU TIET KIM 

1. Tang cithng cong tác lãnh do, chi do v6 THTK, CLP tir Ban lành d?o 
den các phông và don vi trirc thuc. 

Can cir chi.rong trInh THTK, CLP cüa don vi, các phông chuyên mon và don 
vi trirc thuc có trách nbim chi do thong nhât vic thçrc hin các chi tiêu, miic 
tiéu tiêt kim thumg xuyên, xác djnh day là nhim vii quan trong, xuyên suôt 
trong qua trInh thirc nbim vu nãm 2020. 

Ban Iänh dao don yj xay dun g U hoch thrc hin cu the các miic tiêu, chi 
tiêu tiêt kim cho tirng tháng, qu, timg linh vrc; phân cong rO rang trácb nhim 



cüa tirng can b, vién chüc; tang ci.r&ng kiêm tra, don dôc vic thrc hin các mic 
tiêu, chi tiéu tiêt kim. 

2. Tang ctrong cong tác tuyên truyn, giáo dye nâng cao nhn thñc trong 
THTK, CLP 

- Thu&ng xuyên tuyên truyn các quy djnh v THTK, CLP tai  các cuc hop, 
tang cl.r&ng cong tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng, dao  düc lôi song, tác phong, lê lôi 
lam vic cUa di ngü can b, viên chüc và lao dng nhãm nâng cao nhn thüc, 
trách nhim ye ml:ic tiêu, yêu câu, nghia cüa cong tác THTK, CLP. 

- Phi ha p ch.t chd vài các to^ chrc doàn th8 trong don vi thirc hin tuyên 
truyén, 4n dng ye THTK, CLP dat  hiu qua. 

3. Tang cu'ô'ng cong tác ti chuc THTK, CLP, trong do, can tap trung vão mt 
so giãi pháp sau: 

- Thirc hin cong khai, minh bach  vic scr ding ngn sách nhà nuàc, nhât là 
trong các lTnh virc dé phát sinh that thoát, Ring phi. 

- Tip t1c dy manh câi cách thu tVc  hành chInh trong tt ca' các linh vrc. 
Nâng cao hiu qua cong tác kiêm soát thu tic hành chinh. Nãng cao chat hiçvng, 
hiu qua giâi quyêt thu tiic hành chInh. 

- Thirc hin có hiu qua ca che tr chü di vói don vi sir nghip cong lip. 

- Tang cithng cong khai, minh bach  trong  hoat  dng cong vii, nâng cao näng 
hrc, trinh Q di ngü can b, viên chirc. 

4. Tang clr&ng thirc hin cong khai, nng cao hiu qua cong tic giám sat 
THTK, CLP 

- Thirc hin cong khai vic si:r dung ngân sách nhà nithc và các ngun kinh 
phi diiçc giao theo quy djnh. 

- Phát huy vai trO giám sat cüa các to chirc, doãn th trong don vi & kip thii phát 
hin các hành vi vi pham ye THTK, CLP. 

- Thrc hin Cong khai hành vi lang phi, kt qua xr l hành vi lang phi theo 
quy dinh. 

5. Thirôrng xuyên kiêm tra, thanh tra, xtr 1 nghiêm các vi phim quy dnh 
ve THTK, CLP 

My drng k hoach tr kim tra tai  don vi và don vi tr%rc thuc, chi do cong 
tác kiêm tra, tir kiêm tra cUa các phOng, don vi trrc thucc, nhüng vi phm duve  phát 
hin trong cong tác kiêm tra, phái kip thai khäc phiic, xü li... 

6. Dy manh cãi cách hãnh chInh, hin di hóa quãn 1, gn THTK, CLP 
vol cong tác du tranh phông, chng tham nhüng; tang cu*ng phi hçrp gifra 
các phOng, ban, don vj triyc thuôc. 

- Tang cixang thirc hin cOng tác cái cách thu tiic hành chInh gn vâi THTK, 
CLP trong các 11th virc, day manh  rng ding Cong ngh8. thông tin trong hoat dng 
cua don vi. 



- Trin khai thirc hin có hiu qua pháp 1ut ve^ THTK, CLP; de^ ra các bin 
pháp cu the dé tAng c1.rng tInh cong khai, minh bach,  trách thim trong hoat dng 
cong vi. 

- Phi hop chat chê vâi các doàn th8 & nãng cao hiu qua THTK, CLP. 

- Di mói phuung thirc, 18 l& lam Vic, nãng cao thüc trách nhim cüa ngi.thi 
th'rng dâu, xii l drt diem các phân ánh, kiên nghj cüa can b, cOng chüc, viên chrc và 
ngixii lao dng trong don vi 

V. TO CHUC THV'C HIN 

Hang tháng, quy, näm t6 chtrc so kit, dánh giá kt qua thirc hin nhim vii, 
xây dimg kê hoch thirc hin THTK, CLP cho tháng, qu, nAm tiêp theo. 

TIch cuc tuyên truyn, hiróng dn tp th can b, viên chüc, ngixôi lao dng thirc 
hành tiêt kim, chông lang phi . Day mnh tuyên truyên sâu rng den can b, viên chüc 
yethüc thirc hành tiêt kim, chông lang phi trong vic khai thác sü diving trang thiêt bj, 
tâi san cüa don vi. To chüc thijc hin tot quy ché lam vic ti don vi, quy ché sü dicing tài 
san cong. 

Tp the^ CBCC, VC và ngu?ii lao dng trong don vi nghiêm tüc chip hành các 
quy djnh ye THTK, CLP. Các phông và don vi trrc thuc thithng xuyên tuyên 
truyên, giáo diic vic chap hânh các quy djnh ye THTK, CLP trong sir dung din, 
nuâc, VPP, sir dicing trang thiêt bj, mua sAm tài san cüa don vi. Co thrc thirc hành 
tiêt kim trong chi tiêu Ca nhân. Kip thri ngän chn và báo cáo vi Ban lAnh dao 
don vi nhting sai pham ye THTK, CLP dé kip th?i xCr l' vA khAc phic. 

No'i nhân: 
-Nhii trén; 
-Sâ TM chInh tinh Ninh Thun; 
-Liru: VT,TCHC. 



UBND TINH NINH THUIN 	CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 

BAN QUAN LY VQG PHU'OC BNH 	Dôc lp - Tur do - Hanh phéc 

S: 05/BC-BQLVQGPB 	 Ninh Thuán, ngày 14 tháng 01 nám 2021 

BAO CÁO 
Kt qua thrc hành tit kim, chng lang phi Ham 2020 

Thirc hin Quyt djnh s6 276/QD-UBND ngày 05 tháng 3 nãm 2020 cüa Uy 

ban nhân dan tinh Ninh Thun ve^ vic ban hành Chucmg trInh thrc hành tit kim, 
chng lang phi nãm 2020. Ban quãn l' Vun Quc gia Phithc Binh xây drng 
Chtnmg trInh thirc hânh tit kim, chng lang phi näm 2020 và báo cáo kt qua 
thi.rc hiên nàm 2020 nhr sau: 

AA 	 • I. Ye cong tic chi do, dieu hanh, to chirc thirc hanh tiet k.çm, chong 
lang phi. 

1. Ban hành các van bàn trin khai, thirc hin cong tác THTK, CPL 
Can cir Quyt djnh s6 276/QD-UBND ngày 05 tháng 3 nàm 2020 cüa Uy 

ban nhân dan tinh Ninh Thun ve^ vic ban hành Chiicrng trmnh thuc hành tiêt kim, 
chng lang phi näm 2020. Ban quán l Vi.thn Quc gia Phuc Binh ban hành 
Chuong trmnh sÔ 01/CTr-BQLVQGPB ngày 16/3/2020 ve^ thirc hành tiêt kim, 
chng lang phi näm 2020 trin khai den toàn the cong chüc, viên chrc và ngithi lao 
dng trong don vi. 

2. Cong tác tuyên truyn pho^ bin, quán trit, chü trllcmg cüa Dãng, quy 
ctjnh cüa pháp lu.t ve^ thiic hành tit kim, chng lang phi (THTK, CLP): 

Don vi dã phi hop vâi các doàn th& quân chüng và các don vi trirc thuc 
thtr&ng xuyên t chüc hoc tap, tuyên truyn, quán trit mt sO^ van bàn lien quan 
den cong tác THTK, CLP; tuyên truyn Chuong trInh THTK, CLP cüa ngânh, 1mb 
vic mInh den trng can bô, cong chüc, viên chIrc thuc phm vi minh quàn 1. 

Trong näm 2020, các phông và don vi trrc thuc dà to chüc tuyên truyên, 
phô biên các chü truong, chinh sách pháp lut cho tAt cá can b, cong chüc, viên 
chüc tham dir ye phông chng tham nhüng và THTK, CLP gàn lien vâi thirc hin 
cuc vn dng "Hoc tp và lam theo ti.r tuâng, dao  dirc, phong cách Ho Chi Minh". 
Qua do, ni dung tuyên truyên dà tao  nên tang thông tin sâu rng gop phAn tao  sr 
chuyôn biên ye nhn thrc và hành dng cUa can b6 cong chirc, viên chüc trong don 
vi Vé Cong tác THTK, CLP. 

Vic tuyén truyn, ph 6^ bin thirc hãnh tit kiêm, chng lang phi di.rccc thrc 
hin dixói các hInh thirc nhu van bàn, mng thông tin, h thng quán l cOng van 
noi b, email... 



3. Cong tác lânh dao,  chi dao xây drng và to chirc thrc hin Chuang trInh 
THTK, CLP: 

Can cü Chuang trInh hãnh dng cüa dan vi ve^ thirc hành tit kim, chng 
lang phi näm 2020 &rçcc tht câ can b 0^ cOng chirc, viên chirc trong dan vi nht trI tai 
cuc h9p cu& näm. Qua do các phOng ban và dan vi trrc thuc trin khai xây d%rng 
và t chüc thirc hin t& quy ch chi  tiêu ni b trong ca quan và các quy djnh v 
quán l, mua sm tâi san công, trang thit bj lam vic dung theo quy djnh. 

Tang cu&ng thüc trách nhim v thirc hành tit kim, chng lang phi trong 
toàn dan vi, xác djnh rô trách nhim cüa ngiRri dirng du trong vic thrc hành tit 
kim, chng lang phi ti dan vi, xir l nghiêm các hành vi gay ra tht thoát, lang 
phi lam ca so dánh giá kt qua thirc hin thim vi,i cüa dan vi và cá than. 

4. Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat, kim toán v THTK, CLP. 
Cong tác kiêm tra, giám sat duçic dan vi thisng xuyên quan tam, kip thOi 

thay di, b0^ sung djnh mtrc trong Quy ch8 chi tiêu ni b6 Cho phü hqp vOi tInh 
hInh thçrc t cüa don vi.  Ben cnh cong tác chi do, tuyên truyn, th chüc trin khai 
thirc hin, don vi dâ dua ni dung kim tra cong tác thirc hãnh ti& kim, Chong 
lang phi trong k8 hoch kim tra hang nàm cüa dan vi và dã duçrc tp th8 can b 
dng. 

II. TInh hInh, kt qua thyc hành tit kim, chng lang phi. 
1. Kt qua THTK, CLP trong các linh virc: 
a) THTK, CLP trong vic ban hành, thirc hin djnh mirc, tiêu chun, che^ d: 
Ban quãn l Vizsn Quc gia PhuOc Binh thrc hin theo Nghj djnh s 

141/20161ND-CP ngày 10 tháng 10 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh co che^ tir 
chü cüa dan vi sir nghip cOng lp trong linh virc sr nghip kinh t và sir nghip 
khác 

Lânh do don vi dã chi dto các phOng và don vi trrc thuc tham mtru xây 
dirng, rà soát, sOa di, bO^ sung djnh mirc, tiêu chu.n, che^ d6 trong quy che^ chi tiêu 

nib. 
Trên co sO các quy djnh v djnh mrc, tiéu chu.n, chê d6 quy djnh cüa Tinh, 

don vi dã xay drng quy che^ chi tiêu ni b; quy djnh vic sir dung kinh phi thuOng 
xuyên Cho các khoán miic v8 che^ d6 phic vii cOng tác cüa co quan nhu: quy djnh 
sO ding báo chi, van phOng ph.m, din, rn.rOc, din tho?i, nhiên 1iu, hi nghj, tip 
khách, may vi tInh, may in, cong tác phi, mua sam, sfta chUa... 

b) THTK, CLP trong vic lap,  thm djnh, phê duyt di,r toán, quyt toán, 

quan l sO diving kinh phi ngãn sách Nhã nuOc thuc phm vi quãn l: 
Hang näm don vi nh.n và giao dir toán chi ngân sách nhà nuOc dung quy 

djnh cüa Ludt Ngãn sách Nhà ni.rOc; dng thOi, t.p trung chi dao  các don vi trrc 
thuc trin khai tIch circ, diu hành ngãn sách barn sat dir toán ducic giao dáp Ong 
các nhim vi chi dung miic dIch, dung quy djnh. 



c) THTK, CLP trong mua sam, si'r dung phrnmg tin di lai  vâ phinmg tin, 
thit bj lam vic cüa co quan. Lãnh dao  Ban quãn l Vu&n Quc gia Phithc Binh 
dA chi dao  các phóng, don vi trrc thuc thirc hin mua sam, trang bi,  quãn l, sr 
ding phiiong tin di lai, thit bj lam vic dam bâo dung di tuqng, phiic vi thit 
thirc cho cong vic, diing djnh müc, che^ Q quy djnh. Trong mua s&m luôn có k 
hoach cu the^ và di.rçic co quan có th.m quyn thm djnh, phê duyt. Thu?ng xuyên 
báo trI, báo duong nh&m dam bão t& cho nhu cu cong vic, tan dung các trang 
thit bj sn có, chi de^ nghj mua s&m mâi trong tru&ng hqp cn thit phic vi cho 

cong vic. 
d) THTK, CLP trong to chirc b6 may, quãn 1', si.r dung lao dng vã thô'i gian 

lao dng: 
Quân l, si'r ding lao dng và th?ji gian lao dng theo dung Lut lao dng và 

các vn bàn quy djnh hin hành. Näm 2020 cong tác t6 chirc b6 may ducic thirc 
hin kip th&i, to^ chtrc b6 may cüa phông ban và don vi trrc thuOc ducic on djnh, 
hoat dng có hiu qua. COng tác b nhim, b nhim li di vi chüc danh Giám 
dc Trung tam, bo^ nhim, b6 nhim lai  Tnràng phông, Phó Tru&ng phOng ban,. - N  

Tram trtrâng, Phó tram  truâng, To truOng; tuyên dung, bô nhim ngch, thuyên 
PAM n"AM 

chuyn, tip nhn, diu dng kip th&i dung quy djnh. 	 LION ouo 
2. Hành vi lang phi và kt qua xr l hành vi lan6F e  
- So vi vic lang phi dã phát hin: 	Không 
- S6 vii vic dA ducic xir l: 	 Không 
- S o^ ngi('Yi vi phm và hInh thüc xCr l: 	Không 
3. Phàn tIch, dánh giá: 
a) U'u dim: 
Ban quãn l Vur?m Quc gia Phuâc Binh dã chp hành nghiêm tüc các quy 

djnh cüa Nhà rn.rc v8 cong tác THTK, CLP dn các phông và don vi trrc thuc. 
Näm 2020 cOng tác quãn l các khoân chi cüa don vi dung vâi dir toán dâ duçic 
duyt. NhIn chung co bàn dáp rng duçrc yéu cu thirc hin nhim vi chinh trj cüa 
don vi, can bo^ cong chüc, viên chüc và ngtthi lao dng trong don vi ngày càng có 

thu, trách nhim horn trong vic THTK, CLP. 
Hâu hêt các don vi trrc thuc du dã ban hành Chiiong trInh THTK, CLP, 

trên co so do thirc hin t& các co che^ quãn 1$' tài chinh dc bit là thc hin quy 
djnh quyn tir chü, tr chju trách nhim ve^ sir dung biên che^ và kinh phi quán l 
hãnh chinh trong co quan; xay drng quy cM chi tiêu ni b6 cii th, rô rang, cOng 
khai các djnh müc, tiêu chu.n ch8 Q chi tiêu trong co quan tao  diu kin cho can 
b, cong chüc giám sat, thjc hin t& cong tác cOng khai tài chinh,, gop phn cài 
tin Ie^ li lam viêc và cãi each hành chinh. 

b) Han  ch& 



Ben canh  nhüng kt qua dat  duçic vin con mt s6' mt cOn han  cM cu. th: 
Mt s6 it can b6 viên chüc trong dan vi chua thirc hin t& vic thirc hânh tit 
tim, chng Ring phi, chija the^ hin tInh tir giác cao. 

Cong tic xây d%rng chi.rang trInh THTK, CLP & dan vi van con chung chung, 
không xây drng chi tiêu k6 hoach tit kim CIi th. 

Cong tic kim tra thirc hành ti& kim chixa thumg xuyen vâ kip thiii. 
c) Nhttng kinh nghim rut ra: 
Tuân thu sir lânh dao,  chi  dao  cüa Dáng và các ca quan chüc näng có lien 

quan v8 cong tic thirc hành tit kim, chng lang phi 
Thirc hin và xác djnh rô chüc nàng, nhim vi và trách nhim cüa tirng Ca 

nhân, b8 phtn, phOng ban d8 tht ngn thai gian xü l cong vic. 
Nâng cao trách nhim cüa nguai dirng dAu don vi cüng nhu thüc, trách 

nhim cüa toàn the^ can bO^ cong nhân viên trong cong tic THTK, CLP. Kjp th?yi 
khen thuâng cho các t6 chuc, cá nhân cO thành tIch trong Cong tic THTK, CLP và 
có bin pháp xü 1 kjp thri di vOi các hành vi c tInh gay lang phi. 

PhM hçip Cong doàn phát dng thi dua phát huy sang kin, cài tin k thut 
dánh gia kip thai hiu qua tit câi tin k thut d8 khen thi.râng, dng viên nguai lao 
dng kip thai, dung ch6 Q quy djnh. 

III. Phirong hiNng, nhim vi và giãi pháp v THTK, CLP nãm 2021. 
Trén ca sâ kt qua dat  duçic và nhfing han  che^ trong cong tic THTK, CLP 

näm 2020, Ban quán l Vizän Quic gia Phithc Binh d& ra phuang huâng, nhim vii 
trong näm 2021 nhix sau: 

Näm 2021 don vi barn sat các miic tiêu, yêu cu nhim vi di.rcic giao, xây 
dun Chuang trInh hành dng THTK, CLP nhm ti& kim chi phi, tang ngun thu 
cüa don vi tang thu thp cho ngu?i lao d)ng trong dan vi. 

Tip tic tuyên truyn, pho^ bin vic thirc hin các Ngh quyt, Chi thj cüa 

Tinh ve^ các giãi pháp cu th8 lien quan dn cong tic THTK, CLP. 
Tap trung d.y manh  câi cách hành chInh, thix&ng xuyên kim tra câi each 

hành chInh và kim tra vic thrc hin nhim vi THTK, CLP. 
Thiic hin cong khai tài chinh theo các Thông tu huàng dn cüa Bô Tài 

chInh, thirc hin t& quy ch8 chi tiéu ni b6 theo các van ban hin hãnh cho phü 
ho qp vâi yêu cu cOng tic quãn l, diêu hành hoat dng cüa don vi, bô sung ni quy 
ca quan, quy djnh ve st'r dung xe cOng và các phuang tin lam vic, quy djnh v sCr 
ding din thp sang, din thoai, nuóc, thirc hin khoán cOng tic phi, tit kim sách, 
báo... vic mua s.m, süa chüa tài san phãi dung che^ do^ quy djnh và sü ding co 
hiu qua. 

Tang cix?ng cOng tic kiêm tra theo chuong trInh, k8' hoach nhàm ngãn chn, 
phát hin và xCr 1 nghiêm kip thai các vi vic Ming phi. 



Noi n/iâii: 
- Sâ Tài chInh; 
- Ban Giám d6c vtr1n; 
- Li.ru: VT, KHTC. 
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Tiép tue rà soát, sra di, b6 sung các djnh müc, tiêu chun, che^ do^ quy djnh 
trong quy che chi tiêu ni bo^ de^ dáp üng yéu cu v8 THTK, CLP duqc kip thii. 

Tip tiic thrc hin có hill qua My nhanh vic üng diving cong ngh8 thông tin 
trong hoat dng cüa cer quan hãnh chInh Nba nuóc, tao  sir cOng khai minh bach 
trong Cong tác quán ly. 

Thirc hin dung che^ do^ lam vic theo quy djnh, tip tiic cüng c& sap xp laj 
bo^ may to^ chüc, luân chuyn can b, cOng chüc d& phát huy tat trInh d, näng hrc, 
thirc hin cãi each hành chInh theo huóng tit kim, chang lang phi bâo dam hoàn 
thành ehüc nãng, nhim v11 ke^ hoach duçic giao. 

Trên day là báo cáo kt qua thirc hành tit kim, chang lang phi nãm 2020 
và phiiang hi.ning nhim vii nàm 2021 cüa Ban quán 1 Vum Quac gia Phuc 
Binh kInh báo Sâ Tài chInh tang ho p báo cáo.!. 

(Dinh kern phii hic chi tit) 

Nguyn Cong Van 
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PHVLVCSO 01-B 

BANG TIEU CH! DANH GIA KET QUA THIJC  HANH TIET KIM, CHONG LANG P11! TRONG CHI ThUONG XUYEN CUA 
DON VI SI1NGHIP  CONG LAP NAM 2020 

(Ban hành kern theo Thông tit s6 129/201 7/7T-BTC ngày 04 thang 12 nãin 2017 cza B5 Tài chInh) 

Sf1' ôi dung/Tieu chi/Tieu chi thanh phan Diem toi da 
Diem ttr 
danh gia 

'lông cong (A+B+C) 100 85 

A. \It so tiCu chi tit kim trong chi thtrO'ng xuCn (A=I+11) 70 65 

I Kt qui tit kim mot so" chi tiêu cV the 50 

1 Chi sách, báo, tap chi 6 6 

2 Chi cirâc phi thông tin lien lac 6 6 

3 Chi sCr ding din 6 4 

4 Chi xang,dAu 6 6 

5 Chi s& dvng  nirâc 6 5 
jf.  

2 

6 Chi t6 chcrc hOi  nghj,  hOi thão, tQa dam, hQp 6 6 

7 Chi tip khách, khánh tit, 18 hi, lex  k 	nim 6 6 

8 Chi mua sm, sira chüa tai san, trang thi& bj lam vic, phuong tin thông tin lien 1c 6 6 

9 Chi thirc hin các nhim vi duçic cp có thm quyn giao (bao g6m: kinh phi thijc hin 
các nhim vi dOt  xuAt &rc cAp có thAm quyn giao; kinh phi thc hin các D an. 
Chucing trInh di.rçic  cAp cé thAm quyn phê duyt) 

7 5 

11 \'nc thic hiên ke^ hoach tinh uidn biên che^ 15 I 

1 KAt qua thrc hin chi tiêu giám biên ch6 sir nghip huàng Iucing tr ngan sách nhà nuOc 
theo k hoch, chi tiêu duqc cAp có thm quyAn giao 

10 

Thijc hin, dung ke^ hoach, chi tiêu theo quy djnh 10 10 

Không thirc hin d6ng ke^ hoach, chi tiêu theo quy dlnh 0 

2 K& qua thrc hin chAm dcrt s6  hqp dng lao dng không dung quy dlnh  trong dmi vi sr 
nghip cong lop (dun vi không cO hcrp dng lao dng không dñng quy djnh hoc don vi 
dtj bão dam t%r chü tai chInh thI duçvc diAm ti da chi tiCu nay): Dan vi sir nghip cOng 
lop  có trách nhim xây drng ke^ hoach, chi tieu giám si hcip Mng lao dng khOng dOng 
quy djnh dA lam can ct'r chAm diAm chi tiêu nay. 

S S 

Thirc hin dung ke^ hoach, chi tiCu theo quy djnh 5 5 

Không thirc hin dOng ke^ hoach, chi tiêu theo quy djnh 0 

B. Kt qua tit kim kinh phi chi thir&ng xuyên duçc giao thtrc hin che4  dO ti, chü di 
vOi don  vi  sr nghip cong ip (Ioai trr  s6  kinh phi dä thrc hin tit kim de cãi cách 

30 20 



tin lining) 

1 Tit kim duài 5% so vâi dv toán kinh phi ducic giao 10 

2 Tit kim trên 5% dn 9% so vài di,r loan kinh phi duçic giao 20 20 

3 Ti& kim trên 9% so vài dIJ toán kinh phi dirçic giao 30 

C. Dánh giá vic thrc hin dnh mác, tiêu chun, ch 	do trong chi thirông xuyên 

1 CO khoán chi bj Kho bic nhà nuâc tr chi thanh loan do chi sai djnh mirc, tiêu chutn, 

chdO. 

-5 0 

2 CO khoán chi bj ca quan thanh tra, kiêm tra, kim toán phát hin chi sai dnh mCrc, tiêu 
chu.n, che^ d. 

-5 0 

3 CO tru&ng hçip khác bj phát hin chi sai djnh mirc, tiêu chuAn, ch 	d. -5 0 

Ngày 14 tháng 01 nám 2020 
THU TRIfNG DON VI / 
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, .Nguyen Cong Van 

 




