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L 	 DEN 	 CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH NINH THUAN 
Ngaythang.nam 

Can cir Ludt To^ chirc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 
Can cu' Ludt Th?c hnh tit kim, ch6ng lang phi ngày 26/11/2013; 
Can cir Nghj djnh s8 84/2014/ND-CP ngày 08/09/2014 cüa ChInh phü 

quy ctjnh chi ti eft mt so diêu cüa Lust Thrc hành ti eft kim, chông lang phi; 
Can ci'r Quy& djnh so^ 2544/QD-TTg ngày 30/12/2016 cUa ThU tuàng 

ChInh phU ban hành Chuang trInh tong the cUa ChInh phil ye thirc hãnh tiêt 
kim, chông lang phi giai do?n 2016 - 2020; 

Can cu' Quyt djnh sO^ 166/QD-TTg ngày 23/01/2020 cUa TM tuàng 
Chinh phU ve^ vic ban hành Chuang trInh tong the cUa ChInh phU ye thrc hành 
tik kim, chông lang phi näm 2020; 

Can CU Quyt djnh s6 437/QD-UBND ngày 24/3/2017 cUa Chu' tjch 
UBND tinh Ninh Thun ye vic ban hãnh Chuang trInh thrc hành tiêt kim 
chông lang phi giai don 2016-2020; 

Can cU Nghj quyt s6 2 1 /NQ-HDND ngày 16/12/2019 cUa HDND tinh v 
Kê hoch phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020; 

Xét de,  nghj cUa Giám dc Si Tài chInh tai Th trmnh s6 379/TTr-STC ngày 
25/02/2020, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Chuang trInh th%rc hnh tiêt 
kim, chông lang phi nàm 2020. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k. 
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh; ThU tnrângcác Sâ, ban 

ngãnh thuc tinh; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Giám doe 
các doanh nghip Nhà nuàc thuc tinh; ThU trithng các tO chIrc, don vi và cá 
nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay./. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH TIIUAiN 	 Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

CHU'OG TRINH 

Thrc hành tit kiin, cling lang phi tinh Ninh Thun nãrn 2020 

(Kern theo Quyêt djnh s6 cf6'/QD-UBND ngà/)/3/2O2O cia Chu' tjch UBI\TD tinh) 

I. MIJC TIEU, yEu Au vA NfflM VU 

1. Mic tiêu 
Miic tiêu cüa thrc hãnh tik kim, chng Ling phi (sau day viét tt là THTK, 

CLP) nm 2020 là là nâng cao hiu qua THTK, CLP nhäm phát huy cao nhât mi 
ngun lirc hoàn thành các milc tiêu tang trithng, phát triên kinh té, on djnh dñ 
song cüa nhãn dan, bào dam an sinh xã hi; quyêt lit thirc hin dông b các giài 
pháp THTK, CLP trong mçi lTnh virc cüa d&i song kinh tê - xA hi, bào dam miic 
tiêu, yêu cu và các nhim vi dd de ra ti Chuang trinh THTK, CLP giai do?n 
2016 - 2020. 

2. Yêu cu 
a) Dy mnh vic THTK, CLP trong näm 2020 de^ dam bâo hoàn thành các 

chi tiêu chü yêu ye kinh tê - xã hi, môi trix?Yng dé ra tai  Ké  ho?ch  phát trién kinh 
- xi hi n.m 2020 trên dja bàn tinh; phán dâu hoân thành các mjc tiéu, chi tiêu 

tiêt kim tai Chuang trInh THTK, CLP giai doan 2016- 2020; 
b) THTK, CLP phâi barn sat chü tnlong, djnh huâng cüa Dãng, Nhà ntthc; 

xác djnh THTK, CLP la' nhim vi tr9ng tam cüa các cap, cácngành, lTnh vrc gän 
vâi trách nhim cüa ngu&i dung dâu và phâi ducic thc hin dông b, toàn din; 

c) THTK, CLP phài gn vâi các hot dng phOng chng tham nhfing, thanh 
tra, kim tra, câi each hành chInh, sap xêp to chirc b o^ may cüa h e^ thông chInh tn; 

d) THTK, CLP phâi thc sr là nhim viii thuàrng xuyên cüa các cap, các 
ngành, các doanh nghip và nhãn dan vói sir tham gia cüa tat ca can b, cong 
chüc, viên chrc và ngix&i lao dng. 

3. Nhim vi trong tam 
My dirng và thirc hin Chuang trInh THTK, CLP nãm 2020 là yu 0 quan 

trong gop phãn thirc hin thäng lqi kê hoach  phát trien kinh tê - xa hi nãm 2020 
và to ca si de^ hoàn thãnh các miic tiêu, chi tiêu cUa Chuang trInh THTK, CLP 
giai do?n 2016 - 2020. VI 4y, cong tác THTK, CLP trong nam 2020 can t 4 trung 
vào mt so nhim v11 trong tarn sau day: 

a) Trin khai t cht'rc thc hin tht các nhim vi theo tinh thin Nghj quyt 
s6 21/NQ-HDND ngày 16/12/2019 cUa Hi dông nhân dan tinh Ninh Thun khóa 
X, k' hop thu 11 ye Ke hoach phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020, cu th: 

Tip t%lc thrc hin rn%Ic tiêu tängtrtthng nhanh và bn vftng gn vãi dy 
m?nh dôi mOi, cci câu 1i nên kinh tê, nhât la' ca câu iai  nOng nghip, cong nghip; 
trong tam la' to chuyên biên rn?nh me trong thirc hin các khâu dt phá, trii ct ye 
nàng lixçing tái tao, kinh tê biên, du ljch, nông ng1iip cong ngh cao và các du an 



dng 1c thay th. Cái thin math me môi tnr&ng du tu kinh doanh; dy math 
khuyên khIch dôi miii sang t?o,  ho trçi phát trien doanh nghip; phát huy tiém 1irc 
khoa hoc - cong ngh, tn ding có hiu qua cuc cách mng cong nghip Ian thu 
4. Tang cu?mg quàn 19 sir ding hiu qua tài nguyen, bão v6 môi tnthng, rng phó 
có hiu qua vói biên dôi khi hu. Chu' trong phát trién van boa, xã hi, bâo dam an 
sinh xa hi, giám nglieo ben vfrng, cal thin diii song 4t chat, tinh than cüa Nhân 
dan; nâng cao chat luçing nguôn nhãn 1irc dé dip üng yêu câu phát triên. Tiép tiic 
sap xêp tO chrc b may tinh gn, boat dng hiu lirc, hiu qua gän 	v0`1 ci câu 1a 
di ngü can b, cong chüc, viên chüc, tinh giãn biên chê và cái cách hành chInh. 
Th%rc It en tot nhim vii uOc phOng, an ninh; bâo dam trt tsr, an toàn xã hi. Nãng 
cao hi ell qua cong tác dôi ngoai vâ hi nhp quôc tê. Phân dâu hoàn thành a mirc 
cao nhât các miic tiêu, chi tiêu, nhim vi cüa kê hoach phát triên kinh tê - xâ hi 5 
nam 2016 -2020. 

Thrc hin chng lang phi trong sfi dpng các ngun 1rc, tài nguyen thiên 
nhiên, dé gop phân dua tôc dO tang truang tong san phâm trong tinh (GRDP) dat 
11 - 12%; GRDP birth quãn dâu ngui dat 59 - 60 triu dông. Phân dâu tong thu 
ngãn sách trên dja bàn dat  3.500 t9 dông. 

b) Sit chtt k9 1u.t, k9 cuingtài chInh, ngân sách, tang cung quàn 19 thu; 
thrc hin quyêt 1it các giâi pháp chông that thu, chuyên giá, trôn thus. Tiêp tiic ca 
câu lai  chi ngãn sách nhà nuäc theo huàng hiu qua, ben viin, kiêm soát cht chê 
bi chi ngã 	 t9 trong chi n sách nhà ntthc; tang t9 trong chi dâu tu phát triên, giant  
thix&ng xuyên, dam bâo chi cho con ngithi, an sinh xA hi và chi cho quôc phông, 
an ninh. COng khai, minh bach  và thirc hin trit dê tiêt kim ngay th khâu xác 
dnh nhim v11; chü dng sap xêp  các khoân chi và thu tir tru tién thirc hin các 
thim vii theo müc d6 cap thiêt, quan trong và khâ näng trien khai thirc hin; chi 
ban hành mói chinh sách, dé an, nhim vi m&i khi thrc sir can thiêt và có nguôn 
dam bão; chü dng dij kiên  day  dü nhu câu kinhphI thrc hin các chInh sách, chê 
d, thim vi mâi dA duçic cap có thãm quyên quyêt djnh; không  bô tri dir toán cho 
các chInh sách chua ban hành. Quan 19 cht the và han  chê tOi da vic 1mg truck 
dtr toán ngân sách nhà nuOc và chi chuyên nguôn sang näm sau; 

c) Thirc hin quãn 19 nor cong theo quy djnh cüa Lut Quãn 19 nor cOng nàm 
2017 và các van bàn huâng dan. Thirc hin nghiêm nguyen täc vOn vay ODA và 
vay uu dâi nuôc ngoài chi duqc sü dung cho dâu tu phát trién, không sIr ding cho 
chi thurng xuyen. Thirc hin huy dng, phân  bO,  sir ding von  vay nçi cong gàn vài 
trách nhim hoàn trâ n(i, bâo dam tiêt kim, hiu qua. Không sir dun g von vay de 
mua sam ô to, 4t ti.r, thiet bj dir phOng cho qua trInh vn hành sau khi dr an hoàn 
thành, chi dào tao,  hi tháo; 

d) Tp trung dy nhanh tin d thc hin vàgiâi ngán vn d&u tu công, 
phan dâu giâi ngãn d bâo hoàn thành kê hoach von nAm 2020 du(ic giao, gop 
phãn thrc hin thäng lcii kê hoach phát triên kinh té - xä hi nam 2020 và kê hoach 
dâu tu cong trung han giai don 2016 - 2020; 

d) Thrc hin quãn 19, sir dung tài san cong theo quy djnh tai  Ludt Quãn 19, 
sIr dung tâi san cong nàm 2017 de' gop phân chOng lang phi, that thoát, tham 
nhüng, phát huy nguOn lirc nhàm tái tao tâi sin và pt triên kinh t8 - xA hi. 
Chong lang phi trong mua sam tài san cong thông qua vic triên khai dông b, có 
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hiu qua phixong thtrc mua s.m tp trung, mua s.m qua M th6ng mpg dAu thu 
quc gia.Thrc hiên chü trrnmg khoán kinh phi sir dung xe cong Cho các chrc danh 
theo quy djnh; 

e) Tang cithng huy dng các ngun hrc Cho dAu ti.r phát trin; ph.n du huy 
dng tong nguôn von dâu ti.r phát triên toãn xã hi dt 23.000 - 23.500 tr dông; 

g) Trin khai quyt lift cong tác sap xp, to^ chi'rc 1ti các don vi su nghip 
cong 1p bâo dam tinh gçn, có co câu hop 1, có näng 1irc tij chü, quãn tn tiên tiên, 
hot dng hiu qua. Tinh giãn bién chê gän vâi co câu lai,  nâng cao chat h.rçing di 
ngi can b, cong chirc, viên chüc dê sir ding hiu qua chi thu&ng xuyên cüa ngãn 
sách nhà nuâc, gop phãn cãi each chInh sách tiên lrnmg. 

II. MOT SO cm TIEU 'nET KIM TRONG CAC LINH VIC 
THTK, CLP &rcic thi4xc hin trên tt cà các lTnh vrc theo quy djnh cüa Ludt 

THTK, CLP, trong do tp trung vào mt so lTnh vvc cii the sau: 

1. Trong quãn 1, sfr dijng kinh phi chi thir?nig xuyên cila ngãn sách 
nhà niroc 

a) Näm 2020 thc hin si& cht k 1ut, k cucing tài chInh - ngãn sách nha 
nuâc; dam bâo chi ngân sách nhà nithc tiêt kim, hiu qua và theo dir toán &rçlc 
Hi dông nhân dan tinh thong qua tr khâu l.p, phân bô, giao dr toán ngãn sách 
nàm 2020 Cho các co quan, don vi, trong do: 

- Thc hin ti& kim 10% chi thu&ng xuyên theo quy djnh. Giâm tn sut 
và that chat các khoãn kinh phi to chrc hi nghj, hi tháo, t9a dam, h9p, cOng tác 
phi, chi tiêp khách, khánh tiêt, to chüc Ie^ hi, le^ k nim, phãn dâu tiêt kim 12% 
so vài dr toán &rcrc cap có thãm quyên phê duyt. Han chê bô tn kinh phi di 
ngbiên cüu, kháo sat nixàcngoài; không bô trI doãn ra trong chi thuing xuyen các 
Chuong trInh mic tiêu quôc gia; 

Tip tic thirc hin ct 100% vic t6 chrc le dng th, 182r  klthi co-rig, khánh 
thành các cOng trInh xay dg co ban, tth các cong trInh dr an nhóm A, cong trInh 
có y nghia quan trong ye kinh tê, chInh tn, van hóa - xã hi cüa dja phuong; 

- Tit kim trong quãn l, sir dung kinh phi nghiên cfru khoa hoc, khOng d 
xuât, phê duyt các dê tài nghiên ci'ru khoa h9c Co ni dung tr1ng lp, thiêu tinh 
khà thi, chua xac djnh chrçic nguOn kinh phi thrc hin. Trng buóc chuyên vic bô 
tri kinh phi hot dung thuing xuyên sang thrc hin phuong thCrc Nhà nuc dt 
hang, giao nhim vi nghiên cl'ru; thrc hin khoán kinh phi ngiiiên cru khoa hoc 
den san phâm cuôi cüng. Thirc hin cong khai ye ni dung nhim vii khoa hoc Va 
cong ngh8 theo quy djnh cüa pháp lut; 

- St'r ding hiu qua kinh phi ngân sách nhà ni.ràc thc hin nhim vu giao 
diic và dâo tao. Dâu tu ngãn sách nhà ni.róc Cho các co s&giáo 	diic cong 1p  cA.  an có 
tr9ng diem, tp trung uu tiên Cho giáo diic phô cp và tiêp  tic kiên  Co hóa tnr&ng 
hoc, nhât la' dôi vài các co sâ giao dic ô các vüng Co diêu kin kinh té xã hi khó 
khän, v1ng dông bào dan tc thiêu so, vüng niii, biên giói và hãi dâo. Tip tiic day 
m?nh xã hi hOa nhäm thu hut cac nguOn 1irc ngoài nhà nuâc dau ti.i Cho giáo diic, 
dào tao, phát triên nhân hrc chat luqng cao. Triên khai siia dOi bO sung mi'rc thu 
hoc phi rni nhäm bâo dam sir Chia se ho p 1 giUa nhà nuóc, nguñ hoc và các 
thãnh phãn xâ hi; 
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- Day math xã hi hóa, huy dng các ngun 1c phát trin h thng y t. 
Tüng btrâc chuyên chi thu?ing xuyên tü ngãn sách nhà rnràc cap trirc tiêp Cho ca 
sâ khám beth,  chüa bénh sang ho trçi Cho các dôi tizçmg chInh sách xã hi dê tham 
gia báo hiêm y té gn v&i 16 trInh tInh dung, tInh dü giá djch v11 y tê. Thay di 
phuxmg thüc cung tmg djch vii khám chUa bnh giia cci quan bâo hiêm xâ hi và 
Co s& khám chüa bnh sang phuang thüc áp dung giá djch vii nhu dôi vi djch vi 
dt hang, giao kê hoach gift ca quan quãn 1 nhà nuâc vâi Co sâ y té. 

b) Dymnh di m&i, nâng cao hiu qua hoat  dng don vi sir nghip Cong 
lap; thng quyên tu chü va thüc day xA hi hóa các don vi sr nghip cong lp theo 
tinh than Nghj Quyêt so 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 näm 2017 cüa Hi nghj lan 
thu 6, Ban Chap hành Trung uong Dang khóa XII, dam bâo mic tiêu dn nm 
2021 phãn dâu có 10% don vi tr chü tài chInh, giãm bmnh quân 10% chi trirc tiêp 
tr ngan sách nhà nithc Cho các dan vi sr nghip cong 1p so vâi giai don 2011 - 
2015. 

Ngãn sách nhà nuâc chuyn tü h trçl Cho các don vi sr nghip cong lp 
sang h tro trrc tiêp Cho dôi tuclng ngix&i nghèo, dôi tuçing chInh sách khi si'r dimg 
djch vuslr nghip cong co ban, thiêt yêu; chuyên tü ho tro theo ca chê cap phát 
bInh quãn sang co chê Nhà nuâc dt hang, giao nhim vi cung cap djch vi sir 
nghip cong can cu vào cht hrçmg dâu ra hoc dâu thâu cung cap djch vii sii 
nghip cOng. 

2. Trong quãn 1, sfr diing von du fir cOng 
a) Trong nám 2020, các cp, các ngành cn tip tiic thic hin có hiu qua 

các quy djnh cüa Lut dâu tu cong và các Nghj dlnh  huàng dan Ludt; 
b) Thrc hin tit kim hr Chu'trirong d.0 tu, chi quyt djnh thu trirong du 

tucác dir an có hiu qua va hü hçip vài khâ nàng can dôi nguôn On dâu tu cOng; 
dam bâo 100% các dir an dâu tu cOng có day du' thu tic theo quy djnh cüa Lust 
Dâu tu cong. Tiêp Wc hoàn thin, nâng cap H thông thông tin ye &u tu sir ding 
Von nhà nuóc dê cp nhat,  luu trr cac thông tin, dfx 1iu lien quan den vic 1p, 
theo dôi và dánh giá thrc hin kê hoach dâu ti.r cOng trung hn và hAng näm; 1p, 
thãm djnh, phe duyét Quyêt djnh chü truong dâu tu, quyét djnh dâu tu chuong 
trInh, du an dâu tu cOng cüa b, co quan trung uong và dja phucrng; 

c) Phân b8 vn du tu ngãn sách nhà nuâc näm 2020 phü hçip vâi thir tu uu 
tién dA diiçvc quy djnh trong Wit Dâu tu cOng so 39/2019/QH14, i.ru ti  en thanh 
toán nçi dong may dirng co bàn, thu hOi von img trtthc; bô trI von dê thrc hin các 
thim vi quy hoach  theo quy djth cüaLut Quy hoach sO 21/2017/QH14; von dôi 
üng Cho dir an sir dung von ODA, von vay uu dAi cüa các thà tài trq nuâc ngoài; 
von dâu tu cUa Nhà nu&c tham gia thirc hin dir an theo hInh thuc dôi tác cong tu; 
bô trI von de' hoàn thành d%r an tron kê hoach dâu tti  cOng trung hn bào dam th&i 
gian theo quy djnh, uu ti  en b0̂trI vOn Cho các du an quan trç)ng quOc gia; mIrc von 
ké hoach näm 2020 cüa tüng dir an không vixçlt qua tong  müc von kê hoach  dâu tu 
trung hn giai don 2016 - 2020 con lai  cüa tirng du an. Sau khi bO tri von dam 
bâo ti n d6 thrc hin các dir an, nêu con nguôn mâi bô trI cho các dir an khâi cOng 
mâi; 

d) Chun bj t& các diu kin d sóm giao k hoach du tu cong näm 2020 
theo dung quy djnh, 1ira ch9n dir an báo dam thu t1ic dâu tu xây dmg dê khi dir an 

4 



duçic giao U hoach du ttrv,n có the trin khai ngay, kh&c phitc tInh trng dir an 
giao von nhimg không triên khai duqc trong khi mt so dir an có nhu câu thi 
không duccc bô tn von Huy dOng, su dung co hiêu qua cac nguôn luc, day math 
xay dirng h thông két câu ha tang và phát triên do thi; day nhanh tiên d thirc hin 
các dir an giao thông 9uan trong, tp trung triên khai các giài pháp thüc day phân 
bô và giái ngãn vOn dâu tu cOng näm 2020; thc hin dâu thâu qua rnng các gói 
thâu theo dng Thông tu 1 1/2019/TT-BKHDT cüa B6 Kê hoach và Dâu tu; 

d) Chng lang phi, nãng cao cht luqng cong tác khão sat, thit k, giâi 
pháp thi công, thãm djnh dir an; han  chê các ni dung phát sinh dan den phài diêu 
chinh thiêt kê trong qua trInh thi cong xây dirng cOng trInh; phãn du thirc hin tiêt 
kim 10% tong müc dâu lix; 

e) Trin khai thrc hin ke^ hoach du tu cong nãm 2020 và lap ke^ hoach  du 
tu cong trung h?n  giai don 2021 - 2025 hiu qua, theo dung quy djnhtai Chi thi 
s6 16/CT-TTg ngây 25 tháng 6 nm 2019 cüa Thu tuàng Chinh phü ye xây dung 
ke^ hoach phát triên kinh tee - xA hi và dir toán ngân sách nhà ntràc näm 2020 và 
Chi thi sO 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 näm 2019 cüa Thu ti.râng ChInh phü ye l 
U hoach dâu lix cong trung han giai don 2021 - 2025. Hoàn thin các thi'i tic, ho 
so, danh mic dir an dr kiên bô trI ké hoach dâu tu cong nam 2020 dé kip thii giao 
kê hoach dâu lix cOng näm 2020 theo dung thai gian quy djnh; 

g) Tam üng, thanh toán vn du tu theo dung quy djnhcüa Nhà nuâc, dam 
bào tin do thuc hiên du an và th&i han giái ngãn, sir diing vOn hiu qua.  RA soát 
các dir an kéo dài thiu näm, hiu qua dâu tu thâp dé có htrâng xü 1; Co bin 
pháp hoàn tam irn dôi vâi ca,  c khoân tam (mg q,ua han, kéo dài nhiêu nâm, don vi 
quãn l dâ giâi the. Thirc hin dung quy djnh ye hoàn trâ tam  (mg dôi vói các dm 
an mth thrc hin. Tang cu&ng cong tác quyêt toán du an hoàn thành thuc nguOn 
On nhà rnthc, xà l' d(mt diem tinh trng tOn dQng quyêt toán. 

3. Trong quãn 1 chirong trInh mic tiêu quc gia và các chirong trInh 
mIjc tiêu 

a) Tp trung ngun hrc thrc hin & hoàn thành các mic tiêu dã dé ra trong 
Chuang trInh miic tiêu quôc gia: Xây digmng nOng thôn mài, Giãm nghèo ben vrng 
và,các Chuang trInh miic tiêu dA duçic phê duyt, trong do uu tiên  nguôn 1rc phát 
triên các vüng mien nui, vüng dOng bào d tc thiêu so,  các ving khó khän, 
thuO'ng xuyên bj thien tai; 

b) Quãn l và sü dung vn Chuang trInh mic tiêu quc gia giârn nghèo bn 
vi)ng, Chuang trinh miic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mâi vã các chuang 
trInh mlic tieu theo dung dOi tuçlng, dam bâo tiên d, tiét kim, hiu qua. 

4. Trong quãn 1, sir diing thi san cOng 
a) Trin khai và to^ chüc thc hin dng b6 Ludt Quãn l, sir diing tài san 

c A 	 A Ong nam 2017 và các van ban hisàng dan nhim nâng cao hiu qua quãn 1, sCm 
dung tài san cong yà khai thác hcip l nguôn hrc tCr tài san công; 

b) Dt dai, tri s& lam vic, thà cong vi giao Cho các co quan, don vi, t 
ch(rc phâi duçic quãn 1, sü ding dung mic dIch, có hiu qua và dam bâo ti& 
kiêm; 
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c) Tang cu?mg giám sat thanh tra, kim tra vic thrc hin Ludt dt dai, quy 
hoach sir dicing dat và cac van bin quy phm pháp lut ye sCr ding M. Thirc hin 
nghiêrn vic xü l, thu hôi các din tIch dat dai, mt nixóc sCr diing không ding 
quy djnh cüa pháp 1ut; sir diing dat sai mic dIch, sai quy hoach, ke hoach si:r dicing 
dat, Ring phi, kern hiu qua, bó hoang hóa và dat lan chiêm trái quy djnh; 

d) Day m?nh  vic s.p xp lai  xfr l nhà dAt cüa các cci quan, to chirc, dcYn vi 
doanh nghip theo quy djnh ti Nghj djnh so 167/2017/ND-CP ngày 31/12/2017 
cüa ChInh phü quy djnh vic sap xêp lai,  xül tài san công; Chi thj so 27/CT-TTg 
ngày 25/8/2014 cüa Thu ttrâng ChInh phü ye vic tang cu?mg cong tác quãn l các 
trt s&, các co s hoat  dng sr nghip; kiên quyêtthu hôi din tich nba, dat la' trii 
s& CU cüa các ca quan, to chüc, dan vi dã duqc dâu tt.r xây dmg trii simth; thirc 
hin ban dâu iá các trii so dâ thu hOi sau sap xêp nhà dat dé tao nguOn hrc Cho 
dâu tu phát triên; 

d) Tang cuOng khai thác ngun hrc tài chInh ttr kt cAu ha tang theo quy 
djnh cüa Lut Quãn l, sir diving tài san cong nam 2017 Va CC van ban huOng dan; 
tO chüc thirc hin dâu tu, bâo tn, khai thác tài san kêt câu ha thng bâo dam cOng 
khai, minh bach theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu, dâu giá; so thu tir Cho 
thuê quyên khai thác, chuyên nhucing có thii hn quyên khai thác tài san kêt câu 
ha tang và so thu tü khai thác quy dat, mt nuOc phâi np vào ngãn sách nhà nuOc 
và duqc uu tiên bô trI trong dir toán chi ngãn sách nhà nuOc Cho mic dIch dâu tu 
và phát triên theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

e) Thuc hin mua sAm tài san theo dung tiêu chuAn, djnh rnirc và ch8 d8 quy 
djnh darn báo tie' t kim, hiu qua. Xác djnh ci,i the tüng dôi ttrcing ducic trang bj tài 
san; ding thii xác djnh cOng nàng sir dung cüa tài san dé trang bj cho nhiêu dOi 
tuçing dung Chung ph' ha v&i chüc nAng, nhim vi và thijc tê 0 tüng ca quan, to 
chIrc, dan vi,  tránh lang phi trong vic trang bj, mua sam tài san. Dâu tu xây dimg, 
mua sam ô to, tài san cong theo dung chê d, tiêu chuãn, djnh m'rc, darn báo tiêt 
kim, cOng khai, rninh bach; 

Han che^ mua xe o to cOng và trang thit bj dat tin; thyc hin nghiêm quy 
djnh cUa ChInh phü ye khoán xe công, to chIrc sap xêp, xü 	1 xe O tO darn báo tiêu 
chuãn, dinh müc theo dung Nghj djnh so 04/2019/ND-CP ngày 11 tháng 01 näm 
2019 cUa Chmnh phü quy djnh ye djnh müc sü dung xe ô to và dam bâo theo dung 
miic tiêu cüa Chi thj so 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 nàm 2016 cüa Thu tuOng 
ChInh phü ye tang cuOng quãn l, nâng cao hi 4;u qua sO dung tài san công; 

g) Chi sO dung tâi san cong vào miic dIch Cho thuê, kinh doanh, lien doanh, 
lien két trong các truOng ho duqc pháp lut quy djnh, có D an ducic cap có thãrn 
quyên phê duyt và phâi dam bào theo các yeu câu quy dlnh tai Lut Quãn l, sO 
dung tai san cong và van ban huOng dan nhàm phát huy cOng suât và hiu qua sir 
dung tài san; kien quyêt châm dirt, thu hôi tài san cong sir dung vào mi,ic dIch kinh 
doanh, Cho thuê, lien doanh, lien kêt không dáng quy djnh; 

h) Thrc hin xO l kjp thOi tâi san cüa cac d an sO dung vn nhà nithc sau 
khi du an kêt thüc theo diing quy dlnh  cUa pháp 1u.t, tránh lam that thoát, lang phi 
tai san. 

5. Trong quãn I, khai thic, sir ding tài nguyen 



a) Tang ci.rôrng giám sat, thanh tra, kim tra vic thirc hin Lu.tDt dai, quy 
hoach sü dung dat và cac van bàn quy phm pháp 1ut ye sü dung dat. Thirc hin 
nghiêm vic xr 1, thu hôi các din tIch dat dai, mitt nuâc sr ding không dung 
quy djnh cüa pháp 1ut, sCr ding dat sai mic dich, sai quy hoach, kê hoach sü dung 
dat, sü dmg lang phi, kern hiu qua, bô hoang hóa và Ian chiêm dat trái quy djnh; 

b) Thc hin nghiêm các chü truung, djnh hràng trong diu tra, thin do, 
khai thác, chê biên, xuât khâu khoáng san theo Chiên lixçic khoáng san den nm 
2020, tm nhIn den nam 2030 dd &rçic Thu tuàng ChInh phü phê duyt tai Quyêt 
djnh so 24271QD-TTg ngày 22/12/2011. Kiêm soát ch.t chë vic khai thác khoáng 
san lam vt 1iu xây dirng; can dôi gift khai thác và dir trft khoáng san, phát triên 
ben vi-mg cong nghip khai khoáng gán vâi báo v môi tnrOng và dam bào quôc 
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ph Ong, an ninh. Thirc hin nghiêm các quy djnh ye dánh giá tác dng môi tnràng 
dôi vâi các dr an khai thác khoáng san; 

c) Tang cithng bâo ve^ và phát trin rirng, nhtt la' rimg phOng hO^ yen bin, 
rung dâu nguôn, thng dtc dicing, thirc hin nghiêm vic dóng cüa ring tr nhiên va 
các quy djnh ye bão v, phát triên rfrng, bão tOn da dng sinh hoc dê dat  t3 Ie^ che 
phü thng 49- 50%. Không chuyên din tIch rung tr nhiên hin có sang mic dIch 
sü ding khác trên phm vi quãn l (tth các du an phiic vu cho mijc dIch quôc 
phOng, an ninh, hoc các du an phic vi yêu câu phát triên kinh tê - xã hi can 
thiêt do Thu tt.r&ng ChInh phü quyêt djnh); 

d) Tang cu&ng báo ve^ ngun nuâc và bâo ve^ he^ sinh thai thüy sinh; khai 
thác, sü dung hqp l và ben vng không gian, nit nu(,Yc, tâi nguyen thiên nhién, vi 
the cfa hiên phic vi phãt triên kinh te - xa hi; bào ton cãnh quan và da dung sinh 
hoc biên, thng cxOng khâ nang chong chju cUa các hê  sinh thai biên truôc tác dng 
cüa biên dôi khI hu; 

d) Tang cu&ng áp diing cong nghe^ tiên tin và sü dung näng li.rçing tái tao, 
các nguyen lieu,  4t 1iu mâi, than thin vol môi trtrung; day mnh nghiên cru à 
xay dirng các du an si'r ding cong ngh8 tái chê nuOc thai và chat thai; các dij an sü 
diing nang hi(ing gió, näng lucing mt träi; 

e) Xir 1 trit d8 các cci s& sr dimg lang phi nang hrçing, tài nguyen, gay ô 
nhiêm môi truYng nghiem trong; xu 1 nghiêm các truung hop vi phm quy djnh 
cüa pháp lut ye tham dO, khai thác, chC biCn tài nguyen khoáng san. 

6. Di vol các qu5' tài chInh có ngun tfr ngân sách nhà ntr(vc 
a) Thrc hin nghiêm vic quân 1 các quy tài chInh nhà nuOc ngoài ngãn 

sách theo diing Chi thj so 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 cüa Thu tuOng ChInh phü 
ye vic tang cu?ing cong tác quãn l dOi vol các quy tài chInh nhà nuOc ngoài ngân 
sách. DOi mOi ca chê tài chInh cüa các quy tài chInh nhà nuOc ngoài ngan sách 
trng buOc theo mô hlnh tr dam bào chi phi hoat dng; 

b) Thrc hin minh bach,  cong khai trong xây dung, thirc hin k hoach  tài 
chInh cüa các quy tài chInh nhà ntrOc ngoài ngãn sách theo quy djnh cüa Lut 
Ngãn sách nhà ni.rOc näm 2015 và các van ban huOng dan. 

7. Trong quán 1, sir duing vn vã tài san cüa Nba nirrc tai doanh 
n gli i p 



a) Thrc hin trit deA  tit kim näng lixcing, 4t ti.r, chi phi du vào; frng ding 
cong ngh8 mài dé nãng cao chat krçing, sirc c?nh tranh cüa hang hóa, tiét kim chi 
phi sãnxuât kinh doanh. Dôi vói các doanh nghip nhà nuác, phái dàng k và thirc 
hin tiêt giãm chi phi quàn l (tü 5% trâ len); trong do, tiêt giám tôi da chi phi 
quàng cáo, tiêp thj, khuyên mai, hoa hông môi giói, chi tiêp tan, khánh tiêt, hi 
nghj, chi chi eft khâu thanh toán, chi phi näng lucing; 

b) Tng kt, dánh giá và tp trung hoàn thành iniic tiêu c phn hóa và thoái 
von nhà nuóc theo dung lô trInh và quy djnh cüa pháp lu.t, bão dam các nguyen 
tàc va cor chê thj trithng; minh bach,  cong khai thông tin; 

c) Thc hin xác djnh giá dt cu th phü hcip vói quy djnh cüa Lut Dt dai 
de xác dinh ding giá trj quyên sir dung dat vào giá trj doanh nghip co phãn hóa, 
tinh diing, tinh dü tiên thuê ctât cüa doanh nghip, tránh that thu cho ngãn sách nhà 
nuôc; 

d) RA soát, xfr l dirt dim tn tai,yu  kern cüa doanh ng1iip nhà nuâc và 
doanh nghip cO On nhà nuàc. Kiên quyêt xü l các doanh nghip vi phmpháp 
lut, lam that thoát, lang phi von, tài ski nhà nuäc, các di,r an dâu tuchm tiên d, 
kern hiu qua, thua 107  keo dài; khOng si:r dung ngãn sách nhà nithc dê xü l thua lô 
cüa doanh nghip. Kiêm diem và xr l' trách nhim theo quy djnh cüa pháp lust 
dôi vài tp the, ca nhãn, dc bit là ngtthi dung dâu trong vic dê xãy ra các vi 
phm ye quãn l sir diving vOn, tài san nha nirâc tai  doanh nghip và cô phãn hOa 
doanh nghip nhà nuâc; 

d) Day manh sp xp, cor cu li, tang cu&ng quãn 1, sir dmg hiu qua 
nguôn thu tr cO phãn hóa, thoái On nha nizâc tai doanh nghip dam báo nguôn 
thu tir cô ph-an hóa, thoái vOn nha nithc tai  doanh nghip di.rqc sà diving dchi cho 
dâu tu phát triên, phâi dixçic can dOi trong ngãn sách nhà nuóc hang nàm theo kê 
hoach dâu tu cOng trung han;  dam báo nguOn hrc ho trçl qua trInh ccv câu lai,  sap 
xêp, chuyên dOi sâ hitu doanh nghip nhà nuôc, dcvn vi sir nghip cong lp theo 
quy djnh hin hành. 

8. Trong quãn l, sir dtng lao ding và thôi gian lao dng 
a) Näm 2020, tip tiic thirc hin di mâi, sp xp to^ chirc bO^ may cüa h 

thông chmnh trj tinh gçn, hiu lirc, hiu qua; tinh giãn biên chê gän vth ccv câu iai 
và nãng cao chat li.rqng di ngü can b,1. cong chirc, viên chirc, nguvi lao dng theo 
Nghj quytso 18-NQ/W, Njut s 19-NQITW. Thirc hin có két qua Dê anê 	 êo  
tinh giãn biên chê cüa tinh, bâo dam den nàm 2021 giâm 10% biên chê cOng chic 
và 10% biên che sir nghip hithng krorng tü ngãn sách nhà rnthc so vth biên ché 
giao näm 2015; 

b) Rà soát, sp xp t6 chüc bO may tinh g9n theo hithng giam du rni các 
don vi true thuc; giàm cci ban so luqng, chi cue, phông; không thành lp tO chüc 
mâi, truang hçip dc bit do cap có thãm quyên quyêt djnh. Giãm tOi cia các ban 
quãn 1 dr an. Kiên quy eft giãm va khOng thành lp mâi các to chüc trung gian; 

c) Rà soát, giãm so^ ltrçvng các ban chi dao, t chüc phi hçp lien ngànhCr 
dja phuong; giài the nhung to chuc không hoat  &ng hoc hoat  dng không hiu 
qua. Sap xêp lai  các don vi, van phông chuyên trách giüp vic các ban chi dao,  to 
chirc phôi hçvp lien ngành; chi duy tri don vi chuyén trách giüp vic hin có nêu 
thirc sir can thiêt nhung phài bâo dam tinh gçn, hiu qua. Khi thành lp mâi ban 
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chi dao,  t6 chIrc lien ngành phái xác djnh cu th8 thi h?n  hot dng. Kiên quyt 
không thành lp mói các ban chi do, to chircphôi ho lien ngành lam phát sinh 
b6 phn chuyên trách, tang biên ché; 

d) D.y mnh câi each hành chInh, nht là cái each thu tiic hành chInh, gn 
két cht chê vth vic kin toàn to chüc, tinh giãn biên chê, bâo dam dan chü, cong 
khai, minh b.ch, chuyên nghip, phiic vu nhân dan. 

Ill. GIAI PHAP THUC MEN MVC  TIE U, Cm TIEU TIET KIM 
1. Tang clr&ng cong tic Iãnh do, chi do ve THTK, CLP tai cac Co.  

quan, don vi và dja phtwng 
Can cii Chrnmg trInh hành dng THTK, CLP cüa tinh, Giám d6c cácSâ, 

Thñ tnr&ng các ban, ngành thuc tinh; Chu' tjch UBND các huyn, thành phô và 
Giám doe các doanh nghip nhà nuâc trong phm vi quãn ly cüa mInh, cO trách 
nhim chi do thông nhât vic thrc hin các mic tiêu, chi tiéu THTK, CLP nàm 
2020; xác djnh day la' nhim vi trong tam, phân cOng rô rang trách nhim cUa tirng 
co quan, to chrc, can b, cong chüc, viên chi'rc; tang cu&ng kiêm tra, don doe vic 
thirc hin các mic tiêu, chi tiêu ti eft kim. Quy djnh kêt qua THTK, CLP la' tiêu chi 
dê dánh giá cong the thi dua, khen thu&ng và bô thim can b, cong chrc, viên 
chic. Tang cthng vai tró, trách thim cüa ngii&i dirng dâu co quan, tO chirc, don 
vi, doanh nghip trong vic lãnh do, chi dao to chirc, triên  khai THTK, CLP tai 
co quan, dun vi. 

2. Day mnh cong tic tuyên truyên, giáo diic nãng cao nhn thii'c trong 
THTK, CLP 

a) Tip tic thông tin, ph6 bin pháp lut ve^ THTK, CLP và các chü trtxcing, 
chInh sách cüa Dâng va Nha nuâc có lien quan den THTK, CLP vOi các hmnh thic 
da dng nham nãng cao, thông nhât nhn th'(rc, trách nhim ye miic tiêu, yêu câu, '  
nghTa cüa cong tác THTK, CLP dOi vci các co quan, doanh nghip, to chrc, cá 
nhãn và toàn xã hi; 

b) Giám d& cac S, ban, ngành thuc tinh; Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô và giám doe các doanh nghip nhà nuóc trong phm vi quãn l cua 
rnInh, tIch cic phôi hçip cht chê vth các to chirc chInh trj - xâ hi, co quan thông 
tan, báo chi thirc hin tuyên truyên, vn dng ye THTK, CLP dtt hiu qua; 

c) Kip thii biu dircrng, khen th.râng nhCtng gi.xung din hInh trong THTK, 
CLP; bào ve^ ngixi cung cap thông tin chông lang phi. 

A 	

• Tang ctràng cOng tic to" chfrc THTK, CLP trê 	vi re, các Jinh VC, trong do 
tp trung vao mQt so hnh vic sau 

a) T chIrc diu hành dir toán ngân sách nhà nuâc chu dng, chat chë, bâo 
dam k ctxung, k lut tài chInh, ngãn sách 

- Tip t%lc cãi each cong tác kirn soát chi ngân sach nba nuâc theo huâng 
thong nhât quy trInh, tp trung dâu môi kiêm soát và thanh toán các khoãn chi 
ngân sách nhà nuâc (bao gôrn câ chi thu&ng xuyen và chi dâu tu) gan vai vic 
phân djnh rô trách nhim, quyên hn cüa các don vi lien quan (co quan tài chInh, 
Kho bc Nhà nuâc, dun vi sü dngngân sách nhà nuâc); day mnh 1mg ding 
cOng ngh thông tin trong cong tác kiêm soát chi, quãn l thu ngãn sách nhà nizóc; 



- Diu hành, quân 1 chi trong phm vi dr toán duqc giao, dung tiêu chun, 
djnh müc, chê do^ quy djnh; thic hin trit dê tiêt kim toàn din trén các ni dung 
chi, nâng cao hiu qua sir dung ngân sách; 

- Tang ctrimg thanh tra, kim tra thirc hin cong khai, minh b?ch,  d8 cao 
trách thim giâi trInh ye ngân sách nhà niróc và no cong. 

b) Thác dy cong tác ph bin, tuyên truyn pháp 1ut v quan 1 nçi công, 
Ludt Quãn 1 ncr cong nàm 2017 và các van ban hurng dan; day m?nh  quãn 1, 
giám sat hiu qua sir ding von trái phiêu ChInh phü, von vay ODA, vay iru dãi tü 
các nhà tài trçr có giâi pháp day nhanh tiên do^ thirc hin dir an tie giam thiêu chi 
phi vay. Nãng cao trách nhim giâi trmnh cüa các b, ngành, dja phuerng dôi viii 
hiu qua sü dung nguôn von vay công; có giài pháp day nhanh tiên ct 	thirc hin 
di,r an tie giâm thiêu chi phi vay. Nãng cao trách nhim giâi trinh dôi vth hiu qua 
sü diing nguôn von vay cong; 

c) Tip tic hin dai  hóa cong tác quãn l tài san cOng, dam bâo 11mg bithc 
ca sâ dt 1iu quc gia có day dU thông tin ye tài san công; thng cthng cOng tác 
kiêm tra, giám sat vic quãn 1, sir d%ing tài san cOng ti các co quan, tO churc, don 
vi; kiêm dim trách nhim, xü 1 nghiêrn theo quy djnh cüa pháp 1ut lien quan dôi 
vói các tO chüc, Ca nhãn thuc thâm quyén quãn 1 có hành vi vi phm; 

d) Huâng dn và t6 chirc trin khai thirc hin dáng các quy djnh cüa Ludt 
Dâu tu cOng sO 39/2019/QH14. Tang cithng vai trô các co quan quãn lyf nhà nuóc 
a giai doan chuânbj dâu tu. Trong vic thãm djnhtrInh cap có thâm quyên quyêt 
djnh chñ trucrng dâu tu, phãi thãm djnh lam rô nguOn von và khà näng can dôi von 
Cho 11mg chrnmg trInh, dir an cu the; báo dam dir an duçrc phê duyt có dü nguôn 
brc tài chmnh tie thirc hin. Ap diing cong nghe^ thong tin trong cong tác xây dimg, 
tong hop, giao và triên khai kê hoach dâu tu cong näm 2020 trén He^ thông thông 
tin ye dâu tu sü ding von nhà rnthc; 

Nãng cao hiu lirc và hiu qua cong tác giám sat các du an du tu cüa nhà 
nuâc thông qua vic tang curng cOng tác thanh tra, kiêm tra ci.ing thu c(r chê giám 
sat cüa nguai dab, cong  dông dan cu và các tO chrc xA hi dOi vài hot dtng dâu 
tix công, that là dôi vài các dir an thirc hin dâu thâu h?n  chê, chi djnh thâu Va lira 
ch9n nhà thâu trong tnrmg hçrp dc bit. 

Thiic hin nghiêrn tüc Chi thj s05  13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 näm 2017 cüa 
Thu tuâng Chinh phü ye vic tang cu?ing sü diing 4t tu, hang hóa san xuât trong 
nuâc trong cong tác dâu thau các dir an dâu tu phát triên và hoat dng mua sam 
thung xuyên sü dung vOn nhà nuâc và Chi thj sO 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 
nàm 2017 cüa Thu tithng ChInh phü ye vic chân chinh cOng tác dâu thâu trong 
các dir an dâu tu phát triên và boat dng mua sam thu&ng xuyên sir dung von thà 
nuâc tie gop phãn ti 8t kim chi phi dâu tu. 

d) Tang cu?mg cong tác quán 1, sr ding dt dai dam bào hiu qua, tiêt 
kim. Kiêm soát cht chê hInh tht'rc dâu tu BT lien quan den dat dai, tránh tInh 
trng that thoát, lAng phi. Quàn l chit chê, tAng cu?ng giám sat, thanh tra, kiêm 
tra vic si:r ding dat cüa doanh nghip sau cô phãn hóa; 

e) Tang cuxng cOng khai, mirth bach  trong  hoat  dng cOng vv;  thithng 
xuyên dào tao,  bOi du&ng nâng cao nAng hrc, trmnh Q di ngü can b, cOng churc, 
viên chüc, gop phan nâng cao näng hrc, hiu qua hoat dng cüa h thong chInh trj; 
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Dôi mâi rnanh m quy trInh, phucmg thirc và thirc hin Cong khai, minh bach, dn 
chü trong bô nhim, dê b?t  can b6 và tuyên dirng cong chirc, viên chirc dê thu hut 
dugc ng'ir&i có näng 1irc, trInh d, nâng cao chat luçmg di ngü can b6 cong chirc, 
viên chirc; xác dinh vi tri viëc lam mt cách khoa hoe, phü ho p vi yêu câu thirc 
tê. 

4. Tang cu*ng th*rc hin cong khai, nâng cao hiu qua giám sat THTK, 
CLP 

a) Các So, ban, ngành thuc tinh và UBND các huyn, thành pM chi do, 
huOng dn các don vi thuc phm vi quân 1 thirc hin các quy djnh ye cong khai, 
minh bach dé tio diêu kiin  cho vic kiêm tra, thanh tra, giám sat THTK, CLP; 

b) Ngi.rOi diirng du co quan, don vi sO dung ngân sách nhà nuOc phái thuc 
hin trách nhim cOng khai theo dOng quy dnh cOa Ludt THTK, CLP và các lut 
chuyên ngành; trong do, chO trong t1c hin cong khai vic sO dung ngân sách nhâ 
nuOc và các nguôn tãi chInh duçic giao, cong khai thông tin ye nq cong và các ni 
dung dâu tu cong theo quy djnh pháp lutt; 

c) Phát buy vai trô giám sat cOa Mt trnTô qMc Vit Nam cac cp va cac 
to chOc, doàn the trong môi Co quan, don vi dê kip th?yi phát hin các hành vi vi 
phm ye THTK, CLP; 

d) Thirc hin cong khai hành vi lang phi, k& qua xcr 1 hành vi lang phi theo 
quy djnh. 

71 5. Kim tra, thanh tra, xfr 1 nghiêm các vi phm quy ajnh yeA THTK, 
CLP 

Day mnh cong tác thanh tra, kim tra vic xây dung và thirc hin Chuong 
trInh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy dlnh  cOa pháp Iut 
trong các 1Inh virc theo quy djnh. Các co quan, don vi xây dung kê hoch kiêm tra 
cu the lien quan den THTK, CLP trong do: 

a) Xây dim g ke hoach và t.p trung t6 chOc kim tra, thanh tra mt so ni 
dung, lTnh virc trong diem, cu the can t.p trung vào: 

- Quãn l, sO dung dt dai; 

- TInh hInh trieAn khai thirc hin các dir an du tu công; 
- Quán 1, sO dung trV sO lam vic, cOng trinh ph-dc Iqi và djch vi cOng 

cong; 

- Quãn 1, sO dicing kinh phi các chuong trInh mic tiêu quc gia, chuong 
trInh mvc  tiêu, các qu tài chInh nhà nuOc ngoãi ngân sách; 

- Mua sam, trang bj, quãn l, sO dung phrnmg tin di li; trang thit bj lam 
vic; trang thiêt bi y tê, thuôc phOng bnh, chüa bnh phiic vii hot dng cOa các 
co sO y tê do ngân sách nhà nuOc cap kinh phi; 

- COng khai quy hoch theo quy dnh cOa pháp lust yeA quy hoch; 

- Cong tác tuyeAn dung, b6 nhim can b, cOng chOc, vien chOc; 

- SO ding tài san cong vào miic dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien 
kk 



b) Thu tnrOng các co quan, don vi chü dng xay dun g ke^ hoach kim tra, tr 
kiêm tra ti các don vi mInh Va chi do cong tác kiêm tra, tr kiêm tra tai  don vi 
cap duói tnrc thuc; 

c) Di vâi nhUng vi phm dugc phát hin trong cong tác kiêm tra, thu 
trithng dcm vi phâi kip thñ khac phiic, xü 1 hoc dê xuât, kiên nghj cci quan Co 
thãm quyên có bin pháp xir 1. Thirc hin nghiêm các quy djnh cüa ph rap 1ut ye 
xir 1 vi phm dôi vâi ngiz?ii dUng dâu ca quan, don vi dê xây ra lAng phi. 

6. Day mnh cãi cách hành chInh, hin di Iióa quail 1; gãn THTK, 
CLP vói cong tác du tranh phông, chng tharn nhiing; tang cu'ông phi hçrp 
gifra các co quan trong THTK, CLP 

a) Tng cu&ng cong tác chi dao  vic thrc hin cãi each hành chInh cüa các 
cap, các ngành gàn vi THTK, CLP trong các lTnh v%rc; thirc hin có hiu qua hin 
dai hóa quãn 1 hành chInh nhà nithc thông qua vic ho Nan thin và day manh  ho?.t 
dng cüa mng thông tin din ti:r hành chinh cüa tinh trên Internet; 

Day mnh phát trin ChInh phü din tr theo Nghj quyt so 36atNQ-CP 
ngày 14/10/2015 cüa ChInh phü, nng cao chat hrqng, hiu qua hoat dng cUa các 
co quan Nhà nuâc. TAng cuóng i'rng diing cong ngh thông tin trong các khâu tiêp 
nhn, giâi quyêt thu tic hành chInh, gOp phân cAt giãm th&i gian, chi phi và tang 
tinh Cong khai, rninh bach  khi thrc hin thu tic hành chInh. Nng cao hiu qua 
thrc hin co ché rnt cCra, co chê mt ci:ra lien thong tai các cci quan hành chInh 
nhà nithc; cung cap djch vi cong trrc tuyên; tang tinh lien thông trong giâi quyêt 
thu tic hành chInh Cho nguñ dan, doanh nghip. 

Di m&i phuong thirc, l li lam vic, nâng cao thirc trách nhim, tinh 
than phiic vii nhân dan. Xir l d(rt diem các phãn ánh, kiên nghj cüa ngu&i dan, 
doanhnghip ye co chê, chInh sách, thu tiic hành chInh và cp nht, Cong khai két 
qua tiêp nhn, xt:r l kiên nghj trên Cong Thong tin din tü cua tinh. 

b) Các cci quan, dun vi trin khai cO hiu qua pháp 1utt THTK, CLP gân vth 
cOng tác phOng chông tham nhUng; 

c) Nãng cao Cong tác phi hçip giQa các B, ngãnh, dja phuong; phi hop 
chat chê gitta các Co quan Dâng, Nhà ntr&c, M.t trn to quôc Vit Nam, các doàn 
the dê thrc hin có hiu qua cong táC THTK, CLP. 

IV. TO CHUC THIIC HIN: 
1. CAn cü Ch.rang trInh v THTK, CLP nam 2020 và Chuong trInh thng the 

ye THTK, CLP giai doan 2016 - 2020 cüa tinh, Thông tu so 129/201 7/TT-BTC 
ngày 04/12/2017 cua B6 Trithng B6 TAM chInh Quy djnh tiêu chi dánh giá ket qua 
thrc hành tiêt kim, chông lAng phi trong chi thithng xuyên. Thu trrnng cá S&, 
ban, ngãnh thuc tinh và Chii tjch UBND các huyn, thành phô to chi'rc xây dmg 
Chuung trInh THTK, CLP nam 2020 cua cor quan, don vi mInh; CáC co quan, don 
Atrrc thuc. Trong Chuang trinh THTK, CLP, rnôi cap, môi ngành ciii the hOa 
các mic tiêu, chi tiêu tiêt kim, tiêu chi dánh giá tiêt kim và yêu câu chông lAng 
phi cüa cap mInh, ngành mInh; xac djnh rô nhim vi trong tam cüng thu nhüng 
giâi pháp, bin pháp can thi3c hin dê dat  duqc  mvc  tiêu, chi tiêu tiêt kim dA dt 
ra. 
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2. Các Sâ, ban, ngành thuc tinh và UBND các huyn, thânh phô chi do 
quan frit, phô biên triên khai có hiu qua, cu the: 

a) Xác djnh trách nhim cüa ngu?i dUng du Ca quan, t chUc trong vic 
thirc hin kiêm tra, kip thii lam rô lang phi khi có thông tin phát hin dê xU 1 
nghiêm dôi vài các to chUc, cá nhãn trong phm vi quãn 1 có hanh vi lang phi; 

b) Tang cixing cong tác thanh tra, kim tra vic xây drng và thirc hin 
Chiicing trlth THTK, CLP näm 2020; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy 
dnh cUa pháp 1ut ye THTK, CLP và vic thirc hin Chuang trInh THTK, CLP 
trong pham vi quail l; 

c) Thirc hin cong khai trong THTK, CLP dc bit là cong khai the hành vi 
lang phi và kêt 9ua xU l hãnh vi lang phi; nang cao chat Krçing và dôi mài each 
thüc dánh giá kêt qua THTK, CLP dam bâo so sánh mt each thirc chat và minh 
bach kêt qua THTK, CLP gii:ra các ca quan, dan vi gop phãn nãng cao hiu qua 
cong tác nay; 

d) Hang näm, các S&, ban ngành, dja phi.rang tng hqp Báo cáo tinh hInh 
thirc hin Chuang trInh THTK, CLP vâ gui S& Tài chinh de tong ha p trInh UBND 
tinh báo cáo HDND tinh ti kSr  hop cuôi näm, dông thai tong hçp chung toàn tinh 
báo cáo B8 Tài chinh theo quy djnh. (Báo cáo HDND tinh tai kS' ho p cuôi näm gUi 
trithc ngày 10 tháng 11 cüng näm; báo cáo hang nàm trInh UBND tinh gUi B6 Tài 
chinh truâc ngày 15/01 nam sau). 

Ngoài ra, di vci báo cáo dt xu.t thirc hin theo quy djnh cUa ca quan có 
thãm quyên yêu câu báo cao. 

3. Giám dc các Cong ty trách nhim hfru hin mt thành viên do Nba nuóc 
nám gi& 100% von diêu 18 do Chu tjch UBND tinh quyêt djnh thãnh lp có trách 
nhim to chUc xay dung và thc hin Chuang trInh THTK, CLP nãm 2020 cUa 
dan vi mInh, dam bão phü hçip vol Chuong trInh THTK, CLP näm 2020 cUa 
ChInh phü và gUi ye B Tài chinh dé theo döi chung, trong do, cu the hóa các mic 
tieu, chi tiêu tiét kim và yêu câu chOng lang phi trong quân 1, sir dung vOn va tài 
san cüa Nba nuóc; xác djnh rO nhim vii trong tam và nhting giâi pháp, bin pháp 
can thirc hin dê dt ducic mlic tiêu, chi tiêu tiêt kim dã dt ra trong näm 2020. 

4. Sâ Tài chinh chü trI, phi ha vài các ca quan lien quan thrc hin kiêm 
tra, thanh tra vic triên khai, thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye THTK, CLP 
cUa các ca quan, dan vi, trong do, có kiêm tra, thanh tra vic triên khai thirc hin 
Chuang trInh cUa tinh ye THTK, CLP và vic xay drng, ban hành Chixcmg trInh 
THTK, CLP cüa ca quan, clan vi./. 

Luu Xumn \Tinh 
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