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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng      năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị 

định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 

188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều 

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Ngay từ đầu năm sau khi có 

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của 

Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, 

thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 

cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là THTK, CLP) trên các lĩnh 

vực như: Thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý vốn đầu tư, quản lý đất đai, tài 

nguyên khoáng sản, quản lý sử dụng biên chế...   

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,  

CHỐNG LÃNG PHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách 

của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Thực hiện Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP 

năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 

18/01/2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 

20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
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và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 

20/01/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Trong đó tập trung các nội dung như: Quản lý ngân sách, sử dụng vốn 

đầu tư công, quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý tài sản công, 

quản lý khai thác tài nguyên, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách... và đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể 

đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước và tăng cường THTK, CLP trên các lĩnh vực quy định tại 

Luật THTK, CLP.  

Công tác tuyên truyền THTK, CLP dưới nhiều hình thức khác nhau trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài và tại các cuộc họp, hội nghị...; 

cùng với việc tuyên truyền, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương qua công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành cũng được tăng cường từng 

bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị, đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động qua đó hạn chế thất thoát, 

lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư, sử dụng đất đai, tài 

sản công góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Kết 

quả trong 6 tháng đầu năm đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai 

Châu đã tuyên truyền trên 670 tin, bài, ảnh, phóng sự, chương trình, chuyên đề, 

chuyên mục có nội dung tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Việc xây dựng các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn 

Tính đến thời điểm báo cáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành và trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành 3 Nghị quyết và 12 Quyết định quy định về định 

mức, tiêu chuẩn đối với các lĩnh vực, cụ thể: 

- Lĩnh vực giao thông, xây dựng: 04 Quyết định. 

- Lĩnh vực cải cách hành chính, nội vụ, tư pháp: 02 Quyết định. 

- Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động thương binh và xã hội, khoa 

học và công nghệ: 4 Nghị quyết, 4 Quyết định. 

- Lĩnh vực đất đai - tài nguyên môi trường: 01 Quyết định. 

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực khá: 03 Nghị quyết 

và 01 Quyết định. 

(Có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo) 
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3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và xử lý các 

trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP 

3.1. Về công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong 6 tháng đầu năm các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 65 cuộc 

thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành (Trong đó: Thanh tra, kiểm tra 

hành chính 35 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 30 cuộc). Đã ban hành 

kết luận thanh tra 38 cuộc, trong đó: thanh tra hành chính 18 cuộc tại 37 đơn vị; 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 20 cuộc (số tổ chức được thanh tra, kiểm tra 

113, số cá nhân được thanh tra, kiểm tra 28).  

Qua Kết luận thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 3.326,72 

triệu đồng (Trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 1.851,77 triệu 

đồng; kiến nghị khác 1.474,95 triệu đồng); xử lý trách nhiệm: 4 tập thể, 12 cá 

nhân; xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức với số tiền 12 triệu đồng. Đến thời 

điểm báo cáo đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.742 triệu đồng/1.851,77 triệu 

đồng, đạt 94%, kiến nghị khác 55,6 triệu đồng/1.475,95 triệu đồng; xử lý trách 

nhiệm 4/4 tập thể, 12/12 cá nhân; thu hồi 12 triệu đồng xử phạt vi phạm hành 

chính của 01 tổ chức. 

Trong 6 tháng đầu năm UBND đã ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 

22/02/2022 về việc thực hành chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản 

lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và chấp 

hành giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với công tác THTK, CLP giai 

đoạn 2016-2021; Đoàn đại biểu Quốc hội đã có Kết quả giám sát tại Báo cáo số 

70/BC-ĐĐBQH ngày 17/5/2022. 

3.2. Thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống 

tham nhũng 

UBND tỉnh đã ban hành và thành lập tổ kiểm tra phòng chống tham 

nhũng, lãng phí tại các đơn vị địa phương tại Quyết định số 518/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 về việc thành lập tổ công tác đánh giá công tác phòng chống 

tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Đồng thời UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo 

các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra nội 

bộ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong kỳ, không phát hiện hành vi tham 

nhũng, vụ việc tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị.  

4. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách 

nhà nước 
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Thực hiện quy định về công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, 

các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các cấp ngân sách và các tổ chức, đơn vị được ngân 

sách nhà nước giao đã thực hiện công khai theo đúng quy định, cụ thể: 

- Đối với ngân sách cấp tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 79/BC-

UBND ngày 28/3/2022 báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lai Châu; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

10/01/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2022 

của tỉnh Lai Châu đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. 

- Đối với ngân sách cấp huyện, thành phố: 08/08 huyện, thành phố đã thực 

hiện công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2022 

của ngân sách cấp mình theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

- Đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và các đơn vị, tổ chức được ngân 

sách tỉnh hỗ trợ: Có 44 đơn vị (38 đơn vị dự toán và 6 đơn vị được ngân sách 

tỉnh hỗ trợ) đã thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 theo chỉ đạo tại 

Công văn số 1375/UBND-TH ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

công khai ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Các hình 

thức công khai như: Niêm yết và công bố tại các hội nghị cán bộ công chức, 

viên chức; công khai trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời đã gửi 

nội dung công khai về Sở Tài chính để tổng hợp.  

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Trong phạm vi nguồn vốn đã giao từ đầu năm,  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc công khai tài 

chính trong các khâu: Phân bổ vốn đầu tư, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu 

tư đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và 

các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành. Kết quả 08/08 huyện, thành phố 

đã phân bổ nguồn vốn năm 2022 chi tiết đến các dự án, các Chủ đầu tư đảm 

bảo quy định. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP 

1. Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 

xuyên năm 2021 

Thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài 

chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong chi thường xuyên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính đôn đốc các Sở, ban, 
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ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tự đánh giá kết 

quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2021. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh 

và UBND các huyện, thành phố về kết quả tự chấm điểm THTK, CLP trong chi 

thường xuyên năm 2021. UBND tỉnh Lai Châu đã có Báo cáo số 16/BC-UBND 

ngày 21/01/2022 về việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong chi thường xuyên năm 2021 gửi Chính phủ và Bộ Tài chính đảm bảo quy 

định (Kết quả tổng hợp, đánh giá tự chấm điểm THTK, CLP trong chi thường 

xuyên năm 2021 của địa phương đạt 85/100 điểm).  

2. Về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu của thời kỳ ổn định 

ngân sách giai đoạn 2022 – 2025, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 

Công văn số 285/UBND-TH ngày 26/01/2022 về việc tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập 

trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; 

tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 và phục 

hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách địa phương đến ngày 30/6/2022 như sau: 

- Tổng thu ngân sách địa phương: 5.699.174 triệu đồng, đạt 76% so với 

dự toán Trung ương giao, đạt 73% so với dự toán HĐND tỉnh giao tăng 3% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 

915.454 triệu đồng, đạt 47% so với dự toán trung ương giao, đạt 41% dự toán 

HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng chi ngân sách địa phương là: 3.746.546 triệu đồng, bằng 50% dự 

toán trung ương giao, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13% so với 

cùng kỳ năm trước (trong đó: Chi đầu tư phát triển: 349.358 triệu đồng, đạt 

44% so với dự toán trung ương giao và đạt 42% so với dự toán HĐND tỉnh 

giao; chi thường xuyên: 2.354.684 triệu đồng, đạt 44% so với dự toán trung 

ương giao và đạt 43% so với dự toán HĐND tỉnh giao). 

2.1. Trong quản lý thu ngân sách nhà nước 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố phối hợp với Cục Thuế tỉnh bám sát tình hình thực tế, chủ 
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động có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành để phấn đấu hoàn thành vượt 

dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 đã được HĐND tỉnh giao, bảo đảm 

sự chủ động, cân đối trong điều hành nhiệm vụ thu ngân sách địa phương; tập 

trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

8/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tuy nhiên, 

trong 6 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; giá nguyên vật liệu 

tăng, thời tiết diễn biến bất thường, cùng với việc nhà nước ban hành Nghị quyết 

số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo 

Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa dịch vụ sẽ được giảm thuế suất thuế 

GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 gia hạn 

thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; 

Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong 

năm 2022 đã tác động đến thu ngân sách địa phương, đặc biệt đối với doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

thu ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế tập trung 

việc quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ 

chức cá nhân và doanh nghiệp; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân 

sách, tập trung khai thác nguồn thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc 

doanh, thuế thu nhập cá nhân, kinh doanh vãng lai, đại lý, xây dựng cơ bản, vận 

tải tư nhân, dịch vụ ... Tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 

hóa trong lĩnh vực thuế tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho người 

nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, đẩy mạnh thanh toán điện tử 24/7 và thu 

qua các ngân hàng thương mại. 

2.2. Trong quản lý chi ngân sách nhà nước 

Thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, điều hành chi 

ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao; phấn đấu giải ngân hết kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng 

cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa 

thực sự cấp thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí trong và 

ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền; chỉ đề xuất báo cáo cấp có thẩm 

quyền ban hành chính sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Theo đó, 

thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh 
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và UBND các huyện, thành phố để thực hiện cải cách tiền lương với tổng số 

kinh phí là: 62.405 triệu đồng (trong đó: Ngân sách cấp tỉnh tiết kiệm: 25.057 

triệu đồng; ngân sách cấp huyện tiết kiệm: 37.348 triệu đồng) trong dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2022; đồng thời chỉ đạo cơ quan tài chính các 

cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, 

chính sách ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố thông 

qua công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 2021 và Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2022, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm (nếu có). 

- Trên cơ sở tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, 

thành phố việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính ngân sách theo quy định tại 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối  với 

các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn tỉnh đã có 441 đơn vị 
1 sự nghiệp công lập (đơn vị cấp tỉnh 80 đơn vị; cấp huyện: 361 đơn vị) được 

phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025. Hầu hết các cơ 

quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc thông qua việc xây dựng và 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công làm cơ sở 

thực hiện việc kiểm soát chi tiêu cũng như sử dụng tài sản công. Việc quản lý 

thu, chi và quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo theo 

quy chế đã ban hành. 

Đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố: 100% đơn vị 

dự toán đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và gửi cơ quan Tài chính 

theo quy định. Các quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị đã được xây 

dựng theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ chính sách hiện hành của nhà nước. 

Việc kiểm soát chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản 

công của từng đơn vị đã góp phần tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ của từng 

đơn vị tạo thêm nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

hoạt động chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức.  

3. Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học 

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào mô hình cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; bảo tồn 

và phát triển các nghề truyền thống. Thực hiện các thí nghiệm hoàn thiện quy 

                                           
1 Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ 

thống đơn vị sự nghiệp công lập   
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trình trồng, nhân giống một số loại cây trồng. Điều tra phân bố, đặc điểm sinh 

thái, sinh vật học của một số loài cây...Tổ chức các hội đồng KH&CN và UBND 

tỉnh đã có văn bản đề xuất 07 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu… Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã giao cho Sở Khoa học & Công nghệ quản lý 30 nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (05 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 25 nhiệm vụ KHCN cấp 

tỉnh) thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội nhân 

văn... với tổng số kinh phí: 8.045 triệu đồng, hiện nay các đề tài, dự án đang 

trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.   

4. Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công 

Thực hiện Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn, ngay 

từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành các văn bản 2 chỉ đạo quyết liệt các Chủ 

đầu tư chủ động triển khai các dự án, công trình ngay từ những ngày đầu, 

tháng đầu năm 2022, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự 

án, tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định, phấn đấu giải 

ngân kế hoạch vốn đã được giao, hạn chế tạm ứng trong đó tập trung thanh 

toán khối lượng hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 

đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng; 

không thi công vượt kế hoạch vốn gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.  

4.1. Về công tác phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 

Ngay sau khi có Quyết định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn 

đầu tư đảm bảo thời gian và danh mục đã được phê duyệt, không dàn trải và 

tránh nợ đọng vốn; vệc triển khai và thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công và 

các hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương. 

4.2. Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh đã giải ngân được 933.882 triệu 

đồng, bằng 49,32% kế hoạch giao chi tiết, tăng 2,92 điểm % so với cùng kỳ năm 

trước. Cơ bản các chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cam kết giải ngân 

theo kế hoạch vốn đã giao. 

                                           
2 Thông báo số 14/TB-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp đánh giá 

kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; một số nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022; Công văn số 302/UBND-TH ngày 28/01/2022 về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021 và năm 2022; Công văn số 866/UBND-TH ngày 22/3/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 1288/UBND-TH ngày 22/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Công văn số 1364/UBND-TH ngày 27/4/2022 về việc 

triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài năm 2022; Công văn số 1514/UBND-TH ngày 

11/5/2022 về việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022; Công văn số 2188/UBND-TH ngày 

27/6/2022 V/v thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022… 
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4.3. Công tác quyết toán dự án hoàn thành 

Tính đến thời điểm báo cáo tổng số dự án đã thẩm tra phê duyệt quyết 

toán trên toàn tỉnh là 118 dự án (Cấp tỉnh: 57 dự án, cấp huyện: 61 dự án); tổng 

số chênh lệch giảm so với đề nghị quyết toán là: 1.005 triệu đồng (trong đó: Cấp 

tỉnh: 777 triệu đồng, cấp huyện: 228 triệu đồng). Đã thực hiện đôn đốc các Chủ 

đầu tư đẩy nhanh công tác lập và nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo 

quy định. Thực hiện thu hồi hoàn tạm ứng vốn đầu tư theo quy định. Tập trung 

xử lý các dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước không đủ hồ sơ quyết toán 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.  

5. Về quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình 

mục tiêu khác 

- Ngày 06/4/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND 

về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững và các Chương trình mục tiêu với tổng số tiền: 

17.987 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững là 9.688 triệu đồng. 

- Về huy động nguồn lực tại địa phương: Chủ động huy động nguồn vốn 

và sử dụng nguồn kinh phí được lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác để 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác. 

Với các giải pháp lồng ghép các nguồn vốn thực hiện ngay từ khâu lập kế hoạch 

đầu tư, lập chủ trương đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho các 

công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó 

khăn. Cụ thể năm 2022 đã hỗ trợ các huyện, thành phố hoàn thành Chương trình 

nông thôn mới, các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 số 

tiền là: 22.000 triệu đồng3. Bố trí đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số 

tiền: 15.376 triệu đồng,  

6. Về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công 

6.1. Về mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của các cơ 

quan, tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2022 

 Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự toán 

khối tỉnh và các huyện, thành phố đã tổng hợp nhu cầu, danh mục tài sản đề nghị 

mua sắm gửi về đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh (Trung tâm Tư vấn Dịch vụ 

Tài chính – Sở Tài chính). Tổng kinh phí mua sắm tập trung toàn tỉnh đã được 

                                           
3 Huyện Tân Uyên: 10.000 triệu đồng; huyện Tam Đường: 5.000 triệu đồng; huyện Than Uyên: 5.000 

triệu đồng; Thành phố Lai Châu: 2.000 triệu đồng 
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UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 là 

12.389,9 triệu đồng, đến nay đang trong quá trình thực hiện đấu thầu. 

Riêng mua sắm bổ sung trang thiết bị dậy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 và bàn 

ghế học sinh từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương bổ sung có mục 

tiêu với tổng giá trị là 20.000 triệu đồng, giá trị thực hiện là 19.580 triệu đồng số 

kinh phí tiết kiệm được thông qua đấu thầu mua sắm tập trung là: 420 triệu 

đồng. Ngoài ra Sở Y tế đã triển khai đấu thầu thực hiện mua sắm thuốc, vật tư y 

tế với tổng giá trị là 296.914 triệu đồng; số kinh phí tiết kiệm được thông qua 

đấu thầu mua sắm tập trung là: 8.004,4 triệu đồng. 

6.2. Công tác thanh lý tài sản công 

Công tác thanh lý tài sản công được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy 

trình, chỉ thanh lý những tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được, những 

tài sản hết thời gian sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp, không còn phù hợp với yêu 

cầu thực tế. Quá trình triển khai thực hiện thanh lý tài sản công đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công. Đến 

thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã ban hành 02 quyết định về thanh lý tài sản là 

nhà lớp học và trụ sở UBND phường. 

(Có phụ biểu chi tiết số 02 kèm theo) 

7. Trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên 

- Về lĩnh vực đất đai: Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu (Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022); hoàn thiện hồ 

sơ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2021-2025); hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu 

chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trước khi tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lai Châu đảm bảo theo quy định. Thực hiện 

phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án 

và nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các 

huyện: Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên. Thực hiện 

trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu 

hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục công trình, dự án 

phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh4. Ban 

hành Quyết định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

                                           
4 Danh mục thu hồi đất của 15 công trình, dự án/172,0 ha; chuyển mục đích sử dụng đất đối với 09 công 

trình, dự án/4,24ha. 
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đích sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 

3.959,47ha2; chuyển hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

sang hình thức thuê đất cho 01 tổ chức, diện tích 0,17 ha. Chấp thuận cho 11 

Nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất 

nông nghiệp để thực hiện 11 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản: UBND tỉnh đã phê duyệt 01 

giấy phép khai thác mỏ đồng Nậm Pửng (kỳ trước), 03 bản xác nhận đăng ký 

thu thồi của thủy điện Nậm Xe 2A (kỳ trước), Nậm Xí Lùng 2 và Nậm Xí Lùng 

2A; 01 giấy phép thăm dò khoáng sản. 01 hồ sơ đăng ký khai thác trong phạm vi 

diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình của thủy điện Nậm Bụm 1A; 01 

hồ sơ khai thác, 01 hồ sơ đăng ký khai thác trong phạm vi diện tích đất dự án 

đầu tư xây dựng công trình thủy điện Nậm Chản. 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 

14 hồ sơ xả thải vào nguồn nước, 07 hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt. 

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Đã thực hiện công bố danh mục thủ tục 

hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực môi trường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 04 

dự án: Thủy điện Nậm Củm 6; Thủy điện Hua Be; Khu du lịch sinh thái đỉnh 

đèo Hoàng Liên, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Thủy điện Nậm Cấu Thượng; 

Thủy điện Chu Va 2A và Thủy điện Nậm Chản 1. 

8. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 

Tỉnh Lai Châu hiện quản lý 13 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

(trong đó: 11 quỹ do UBND tỉnh quyết định thành lập, 02 Quỹ hoạt động theo 

các văn bản quy định của Trung ương). Về cơ bản các Quỹ đã phát huy hiệu quả 

trong huy động, bổ sung và tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện một số 

mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần ứng phó kịp thời 

với một số trường hợp cấp bách, góp phần phát triển, mở rộng, đa dạng các hoạt 

động tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính ngoài ngân 

sách nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1329/UBND-KTN ngày 

12/7/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác quản 

lý, sử dụng các quỹ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tính đến thời 

điểm báo cáo, dự kiến tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ trong năm 2022 là 

176.923 triệu đồng, tổng số vốn phát sinh trong năm là 91.948 triệu đồng, tổng 
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số vốn đã sử dụng là 16.726 triệu đồng; nguồn vốn còn dư chưa sử dụng là 

75.222 triệu đồng.  

9. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các 

doanh nghiệp 

- Các doanh nghiệp nhà nước đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến 

Luật THTK, CLP; Chương trình THTK, CLP của Chính phủ, của tỉnh cho toàn 

thể người lao động thuộc phạm vi quản lý để nghiên cứu, học tập và tổ chức 

thực hiện, đồng thời kết hợp với các đợt thi đua, phát động phong trào phấn đấu 

thực hiện tốt việc TK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị. 

- Các đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, 

giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

tối ưu hóa đồng vốn, tăng khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó đã thực hiện ban 

hành các quy chế, định mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực được Nhà nước giao, thực hiện công khai tài chính  đúng theo quy 

định của pháp luật.  

- Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện các Quyết định 

số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân 

loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển 

đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 360/QĐ-

TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

“Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước giai đoạn 2021-2025” theo đó tiếp tục thực hiện cổ phần hóa đối với 

công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè.  

- Đối với công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Tiếp tục thực 

hiện thoái hết vốn đối với 02 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần môi trường đô 

thị, Công ty Cổ phần thương mại huyện Mường Tè (đang đề nghị chuyển giao 

về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý). 

- UBND tỉnh đã có Công văn số 1199/UBND-KTN ngày 15/4/2022 về 

việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 trong đó chỉ đạo Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây 

dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc tiết kiệm chi phí và 

coi kết quả tiết kiệm, tiết giảm chi phí là một tiêu chí quan trọng để Chủ sở hữu 

xét duyệt kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. 
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10. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và 

thời gian lao động trong khu vực nhà nước 

10.1. Công tác tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy tính đến 

25/5/2022 

10.1.1. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế: Trong 6 tháng đầu năm 

2022, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ, số biên chế đã thực hiện tinh 

giản là: 20 người (Khối hành chính: 01 biên chế, khối sự nghiệp: 15 biên chế, 

cấp xã: 04 biên chế). 

10.1.2. Kết quả sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, 

thành phố và tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy định. Kết quả, 6 tháng đầu 

năm 2022, sắp xếp giảm 08 tổ chức (giảm 11 tổ chức, tăng 03 tổ chức)5 nâng 

tổng số đã sắp xếp giảm 250 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW... 

10.2. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

- Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giờ giấc làm việc, 

tính kỷ luật, kỷ cương trong công việc của cán bộ công chức có tiến triển tốt, 

nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công cho các tổ chức, công dân.  

- Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục theo hướng đơn giản hóa, công 

khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành 

chính cho người dân và doanh nghiệp. Hạn chế đến mức thấp nhất hành vi tiêu 

cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức. 

11. THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân 

                                           
5 Trong đó: Giảm 01 phòng thuộc Ban Dân tộc; 02 ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, 05 phòng thuộc chi cục 

và ban thuộc Sở Nội vụ; 03 khoa, phòng thuộc trung tâm y tế các huyện thành phố thuộc Sở Y tế. Tăng 02 phòng và 

01 đơn vị thuộc Sở Nội vụ. 
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- Ý thức về THTK, CLP trong đại bộ phận nhân dân đã có những chuyển 

biến rõ rệt. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân, cán bộ, 

công chức, viên chức về ý thức THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng; tạo mọi 

điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân đầu tư, phát triển. 

- Đẩy mạnh việc tổ chức cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, lối sống xa 

hoa, lãng phí và được người dân hưởng ứng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, để thúc đẩy việc thực thi 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện , UBND 

tỉnh đã ban hành Công văn số 995/UBND-KTN ngày 21/5/2020 về việc tăng 

cường các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

Trong đó tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, 

các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm 

và hiệu quả, góp phần cung ứng điện ổn định, an toàn; đáp ứng nhu cầu điện 

cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh; hạn chế việc giảm, ngừng cung cấp điện có thể xảy ra trong những 

tháng mùa khô. 

12. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 đã giảm trên địa 

bàn tỉnh, các hoạt động dịch vụ đã trở về trang thái hoạt động bình thường mới, 

cùng với sự vào cuộc chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, 

điều hành, đã khơi thông các động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm 

thiểu được tác động của thiên tai, dịch bệnh. Cùng với đó là tình hình thực hiện 

pháp luật về THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều tích 

cực trên mọi lĩnh vực. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh còn đối diện với những khó khăn như giá 

nguyên, vật liệu tăng, sự biến đổi của thời tiết khó lường, dẫn đến công tác giải 

ngân vốn đầu tư công của một số Chủ đầu tư còn chưa đạt như mong muốn ... 

Tồn tại hạn chế nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân 

chủ quan như một số các cơ quan liện quan chưa phát huy hết tinh thần, trách 

nhiệm, chưa quyết liệt trong thực hiện, sự phối hợp tại một số cơ quan chưa cao.  
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Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
 

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về THTK, CLP 

trong các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Phân công, phân cấp cụ 

thể, rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công 

chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc 

thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về THTK, CLP và 

giáo dục pháp luật về THTK, CLP trong các cơ quan, đơn vị và các Công ty 

TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chú trọng tuyên 

truyền quán triệt các quy định cụ thể của Nhà nước, các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác chỉ đạo việc 

thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với THTK, CLP trong 

các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp tại Chương 

trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

76/NQ-CP. Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành 

chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, 

giám sát THTK, CLP. Chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng NSNN và các 

nguồn tài chính được giao. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp và các tổ chức, đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát 

hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. 

5. Kiểm soát chặt chẽ quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tập trung giải quyết kịp thời những vướng 

mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Thực hiện tiết kiệm và nâng cao chất lượng từ 

khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, đến khâu quyết toán dự án hoàn thành. 

6. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và thoái vốn nhà nước tại 

các doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định làm cơ sở cho việc 

đánh giá kết quả THTK, CLP. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác THTK, CLP 6 tháng đầu 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP 6 tháng cuối năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính;  

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- V2; 

- Lưu: VT, Th6.  
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Giàng A Tính 
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