
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 0t93-  /BC-UBND Quáng Trf,  ngàyJj  tháng44 nám 2022 

BAO CÁO 
Thrc hành tit kim, chng lang phi nám 2022 

KInh gii'ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII - KS'  h9p thir 13 

Can cir Lut Thirc hành tit kim, chng lang phi; 

C.n Cu Nghj djnh s 84/20 14/ND-CP ngày 08/9/2014 cüa Chinh phü v vic 
quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Thirc hành tiêt kim, chông lang phi; 

Can ci'r Thông tu s 188/2014111-BTC ngày 10/12/20 14 cüa B Tài chInh v 
vic huung dn mt so diêu cUa Nghj djnh so 84/2014/ND-CP ngày 08/9/2014 cüa 
Chinh phü ye vic quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lut Thrc hành tiêt kim, 
chông lang phi; 

Thrc hin ni dung Chiing trInh k5' hgp thir 13 cüa HDND tinh khóa VIII; 
UBND tinh báo cáo cOng tác thrc hành tiêt kim, chông lang phi (sau day viêt tat là 
THTK, CLP) nàm 2022 (So lieu thuc hién den 31/10/2022,), vói các ni dung chinh 
sau: 

I. Cong tác chi do, diu hành, to chirc thut hành tit kim, chng lang phi: 

1. Cong tác tuyên truyên, ph bin, quán trit chü truoiig cüa Bang, quy 
dinh cüa pháp 1ut ye THTK, CLP: 

Báo Quãng Tn và Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh là hai dm vi di.rgc 
UBND tinh giao thim vi tuyên tuyên, phô biên ye Lut Thirc hành tiêt kim, chông 
lang phi; các chü tnrcing, kê hoach thrc hin Cong tác THTK, CLP dê toàn the can 
b, Dâng viên và nhân dan biêt, có thirc thirc hin. 

Dài Phátthanh - Truyên hInh tinh thiing xuyên phát song các tin, bài, chuyên 
miic, chuyên dê ye cong tác THTK, CLP trên dja bàn tinh nhäm tuyên truyên sâu 
rng ye thirc hin tiêt kim chông lang phi và nêu cao trách nhim cüa ngui düng 
dâu ca quan, to chuc trong to chüc thrc hin. 

Báo Quãng Trj có chuyên miic v "Nguii tot - Vic tOt", các mO hInh, cách 
lam hay trong các cci quan, &Yn vj hay a cong dOng dan cu nhäm tuyên truyên nhQng 
gucing dién hinh trong thrc hành tiêt kim, chOng lang phi. 

Ben c?nh  tuyên truyn, neu glro'ng thirc hin tt cong tác THTK, CLP, c 
quan Báo, Dài Phát thanh - Truyên hInh cQng phé phán nhttng hành vi lang phi, tham 
O, gay that thoát tiên, tài san nhà nuOrc, qua do giüp cci quan chuc nang kp thai cO 
hhh thuc xr iS' thich hop. 

Tai mi cp, mi ngành, mi dcin vj cUng thumg xuyên ph bin, quán trit, 
kiêm tra nhäc nha den t1rng can b, cong chuc, viên chüc và ngtthi lao dng ye 
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cong tác THTK, CLP nhm nâng cao nhn thirc cüa m& cá nhãn thirc hin t& cOng 
tác THTK, CLP tao  sr chuyên biên tIch circ a tüng ca quan, don vj. 

2. Cong tác lãnh dto, chi do xãy dung va t chirc thtrc hiên Chtrong 
trinh THTK, CLP: 

Cn cü Quyt djnh s 1 845/QD-Tfg ngày 02/11/2021 cüa ThU tuóng Chinh 
phil ye vic ban hânh Chucing trinh tong the cUa Chinh phU ye thrc hành tiêt kim, 
chông lang phI giai don 2021-2025; Quyêt djnh sO 2262/QD-TFg ngày 31/12/2021 
ye vic ban hành Chirong trinh tong the cUa ChInh phU ye thiic hành tiêt kim, chông 
lang phi nm 2022; Cong van so 752/BTC-PC ngày 2 1/01/2022 cUa B Tâi chmnh ye 
vic xây drng và thirc hin Chucmg trinh THTK, CLP nam 2022; UBND tinh dã ban 
hành Chisang trinh THTK, CLP giai doin 202 1-2025 cUa tinh Quãng Trj (Quyet 
djnh so 677/QD-UBND ngày 02/3/2022) và Chirang trInh Thrc hàrth tiêt kim, 
chông lang phi näm 2022 cUa tinh Quàng Trj (Quyêt djnh so 678/QD-UBND ngày 
02/3/2022). 

Can cir Chxang trInh THTK, CLP nam 2022 cUa UBND tinh; các sa, ban 
ngành, doàn the cap tinh, UBND các huyn, thj xà, thành phô, các doanh ng1ip nhà 
nuâc dã ban hành chiiang trInh THTK, CLP näm 2022 cUa dan vj, dja phucing mInh; 
dông th&i to chUc quán trit cho can b, cong chUc, viên chac và ngtrai lao dng 
thuc phm vi quãn l cCia trng ca quan, dan vj, dja phucmg nhung van bàn ye 
THTK, CLP mth ducc ban hành. 

NhIn chung, cong tác lath dao,  chi  dao  xây drng và t chüc thirc hin 
Chuang trlinh THTK, CLP trên dja bàn tinh dã di.rçc các cap, các ngành quan tam 
triên khai thrc hin khá day dU ngay tr dâu näm 2022, lam co so dê cac co quan, 
don vj xac djnh các chi tiêu tiêt kim cii the dôi vOi tirng nhim v nh.m triên khai 
th1rc hin có hiu qua. 

3. Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat v THTK, CLP: 

Thanh tra tinh vã Thanh tra các sO, ngành, dja phirong không thirc hin các 
cuc thanh tra chuyên dé ye THTK, CLP; tuy nhiên, UBND tinh dã chi dao  Thanh 
tra tinh và Thanh tra các sO, ngành, dja phuung trong qua trInh xay dmg ke hoach 
thanh tra va thirc hin các cuc thanh tra hang nàm ye kinh te-xa hi dA lông ghép 
thanh tra cong tác THTK, CLP, thanh tra trách nhim và thanh tra chuyên dê. Kêt 
qua dat  diiqc nhix sau: 

Tr dâu nàm den 3 1/10/2022, toàn ngành thanh tra dã trin khai 64 cuc thanh 
tra hành chInh và 83 cuc thanh tra, kiem ti-a chuyên ngành. 

Qua thanh tra dã ch.n chinh cong tác quãn l, hoãn thin co ch, chInh sách 
pháp lu.t trên nhieu ITnh vrc; phát hin vi pham ye kinh tê 17.916,69 triu dông, kien 
nghj thu hôi ye ngãn sách nhà nuOc: 17.88 1,34 triu dong và xU l khác ye kinh tê: 
35,35 triu dông; 

Ban hành 236 Quyt djnh xO pht vi phm hãnh chInh d& vói 40 t chUc và 
196 cá than; 
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Xü pht vi phm hành chInh 2.3 70,59 triu dng (cüa t chüc là 1.433 triu 
dông, cüa cá nhãn là 937,59 triu dong); Kiên nghj xem xét, xü l hãnh chInh 01 cá 
nhãn, kiên nghj xiir 1 hInh sir: 01 vi (02 dôi tirçmg); xir l bng hInh thirc khác 11 
(06 to chüc; 05 cá than). 

II. TInh hInh thirc hãnh tth kim, chng lang phi nám 2022 

1. Trong phê duyt diy toán, quãn I, sü di.ng kinh phi ngãn sách nhà 
nu'o'c (NSNN) 

Näm 2022, ngoài vic tip tic thirc hin các chInh sách, djnh mi'rc, tiêu chu.n 
cüa Trung ucmg và dja phuung dã ban hãnh con hiu lirc, UBND tinh dã chi do các 
ngành, các cap tang cu?ing hiu lirc, hiu qua quân l nhà nuâc ye THTK, CLP; 
thu&ng xuyên rà soát các van bàn quy phm pháp lut ye chê d, tiêu chuãn, djth 
müc trong tüng iTnh vrc, cp that kjp th?iii dê tham mru sira dôi, bô sung, ban hãnh 
mth cho phü hçip, lam co si pháp l cho vic quãn l, sr ding ngán sách, tài san, tài 
nguyen cüa Nba nuôc thrçc chit chë, dam bão quy djnh cüa Lut THTK, CLP. 
UBND tinh dä trinh HDND tinh ban hành các Nghj quyêt lien quan den djnh mirc, 
tiêu chuãn, chê d dê to chüc thrc hin trên dja bàn tinh; các dê an, nghj quyêt ban 
hành dam bâo theo quy djnh cüa pháp lu.t và khà nang can dôi cüa ngãn sách'. 

Thirc hin các Nghj quyt cüa HDND tinh: s 149/2021/NQ-HDND ngày 
09/12/202 1 ye kê hoch phát triên kinh tê - xà hi näm 2022; so 153/NQ-1-IDND 
ngày 09/12/202 1 ye dir toán thu ngãn sách nba niiâc tren dja bàn, chi ngãn sách dja 
phuang nam 2022; so 154/NQ-HIDND ngày 09/12/202 1 ye phãn bO ngãn sách dja 
phucmg näm 2022; UBND tinh giao chi tieu k hoch phát triên kith tê - xã hi narn 
2022 cho các sâ, ngành, UBND các huyn, thành phO, thj xã tai  Quyêt djnh so 

126/QD-UBND ngày 14/01/2022; ban hành Quyêt djnh sO 127/QD-UBND ngày 
14/01/2022 ye vic ban hành Chumg trInh hành dng th1rc hin Nghj quyet sO 
01/NQ-CP ngày 08/12/202 1 cüa ChInh phü; Kt lun sO 175-KLiTU ngày 
06/12/202 1 cüa Tinh üy và Nghj quyet sO 149/2021/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 
cüa HDND tinh ye e ho.ch phát trien kinh te - xã hi nàm 2022. 

Nghj quy& s 1551NQ-HDND ngãy 09/12/2021 k hoach àî chinh 5 nAm giai doan 2021-2025; s6 151/2021/NQ-HDND ngày 
09/12/202 1 ban hành quy djnh phan cAp nguôn thu, nhim vi,i chi va t' 1 phAn trAm (%) phAn chia cAc khoAn thu giU'a cAc cAp ngAn sAchtinh 
QuAng TrI giai doan 2022-2025; so 152/2021/NQ-1-IDND ngay 09/12/2021 ban hành quy djnh nguyAn tAc, tiAu chi vA dnh m(rc phAn bO di,r 
toán chi thtrrng xuyAn ngAn sAch da phtwng nAm 2022, On djnh den nAm 2025; so 13/2022/NQ.HDND ngAy 15/04/2022 quy djnh mcrc thu, 
min, giAm; chC dO thu, nt)p cAc khoAn vA I phi thuOc  thAm quyCn quyAt dnh cOa HDND tinh; sO 1512022/NQ-HDND ngày 15/04/2022 ban 
hành quy djnh mcrc tiCn cOng cu the cho tmg chrc danh làthành vien thi,rc hin cac nhim vi thi 0 dla  phucmg;  nOi  dung, mcrc chi dê tO chCrc 
các kS'  thi, cuOc thi, hOi  thi trong linh virc giAo di,ic . dào tao  trAn dia bàn tinh; sO I6/20221NQ-HDND ngày 15/04/2022 ban hành quy djnh 
mtrc chi kinh phi tp huAn, bOi dLr0ng giào viAn và can bO quAn I' cu sO giáo dc de th,rc hin chuong trInh mOi, sách giáo khoa rnOi giáo 
dc pho thông trAn dja bàn tinh QuAng Tn; sO 22/2022/NQ-HDND ngày 31/05/2022 quy djnh nguyen tAc, tiAu chi, dnh rnrc phAn bO nguôn 
nçAn sàch nhà nuOc trung han  và hang nAm thtrc hin Chuang trinh rnvc tiCu Quoc gia phàt triên kinh tA - xA hOi  vOng dOng bào dAn tOc  thiAu 
sO và mien nüi giai doan 2021-2030, giai doan I: ur nAm 2021 dAn nAm 2025 trAn dja bàn tinh QuAng Tij; sO 21/2022/NQ-HDND ngày 
31/05/2022 ban hAnh quy dnh nguyen tAc, tiCu chi, djnh m(ic phAn bO vOn ngAn sách trung wing, vOn dôi Cmg ngAn sách dja phtrang và cu 
chA hO trci thirc hin chtrcing trinh mvc  tiAu quOc gia xAy dmg nOng thOn mOi giai doan 2021-2025 trAn dja bàn tinh QuAng Tn; sO 
23/2022/NQ-HDND ngày 3 1/05/2022 ban hAnh quy d;nh nguyen tAc, tiAu chI, djnh müc phAn bO vOn ngAn sách trung wing va t b vOn dôi 
ing cOa ngAn sách dla  phtrang thi.rc hin Chuang trinh mic tiAu quOc gia giAm nghAo bAn vng giai don 2021-2025 trAn dja bàn tinh QuAng 
Tn; sO 29/2022/NQ-HDND ngày 29/06/2022 ban hành quy djnh co chO buy dOng  nguOn h,rc và lông ghAp nguOn vOn giUa các chtrang trInh 
mvc tiAu quOc gia, gitta càc chucing trinh miic tiAu quOc gia và cAc chtrcing tninh, di,r an khác trAn dja bàn tinh QuAng Tn giai don 2021-
2025; sO 51/2022/NQ-HDND ngày 14/07/2022 quy djnh nOi  dung chi, mrc chi cho cOng tAc quAn I nhà rnrOc vA thi hanh pháp 1ut x&l'vi 
pham hành chinh trAn dja bàn tinh Quãng Tn; sO 47fNQ-HDND ngày 14/07/2022 giao hO sung dtitoán  thu, chi ngAn sách dja phwmg nguOn 
trung trong bO sung cO m,ic tiCu thtrc hin càc chtrang trinh mic tiAu quOc gia nAm 2022; sO 72/2022fNQ-HDND ngày 18/10/2022 sia dOi, 
bO sung mOt  s  nOi  dung quy d:nh tai phv 1ic Iban hành kAm theo sO 23/2022/NQ-HDND ngày 3 1/5/2022 cUa HOi  dOng nhAn dAn tinh quy 
dnh nguyen tAc, tiCu chi, djnh m(rc phAn bO vOn ngAn sách tnung wing và t9 I vOn dOi ing cOa ngAn sàch dja phwmg thtrc hin Chtrang 
trinh muc  tiAu quOc gia giàm ngheo bàn vUng giai doan 202 1-2025 trAn da bàn tinh Quang Tij 
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UBNI) tinh dà ban hành các Quy& djnh: s 4098/QD-UBND ngày 
09/12/202 1 ye vic giao dir toán thu, chi NSNN nàm 2022 cho các s&, ban, ngành, 
dan vj thuc tinh; so 4099/QD-UBND ngày 09/12/2021 ye vic giao dr toón thu, chi 
NSNN nm 2022 cho các huyn, thj x, thành phô dam bão thii gian quy djnh. Dr 
toán diicic xay drng và giao cho các ca quan, dan vj, dja phiio'ng dam báo diing quy 
djnh cüa Lust Ngân sách nhã nuâc, trên Ca sâ barn sat các miic tiêu, nhim vii phát 
triên kinh tê - xà hôi cüa tinh, phü hcp vài khã nang ngãn sách và nhim vii, hot 
dông tr9ng thm cüa trng ca quan, dan vi; dam bâo dung nguyen tác, tiêu chuãn, djnh 
müc theo quy djnh, tiêt kim, hiu qua. Thrc hin tiêt kim d1r toán chi thung 
xuyên theo chi dto, diêu hãnh c1ia Quoc hi, ChInh phü, tong so kinh phI tiêt kim 
10% chi thu?yng xuyên nm 2022 (noai krang và các khoãn có tInh chat hrang, các 
khoan chi cho con ngixôi) dê to nguôn thrc hin câi cách tiên luang dôi vài các dan 
vj dir toán thuc ngân sách dja phuang là 94.959 triu dong (trong do, 10% tiêt kim 
dir toán chi thu?ing xuyen ngãn sách cap tinh: 3 6.708 triu dông; ngân sách huyn: 
58.251 triudong). 

Can ci.'r vào dir toán chi ngân sách nba niiâc ducc giao, thu trung các sô 
ngàrth, ca quan, dan vj thirc hin phãn bô dr toán dung tiêu chuân, djnh mrc và quy 
djrh hin hânh ye quãn l, sir diing ngân sách nhà nuâc. 

D dam bào thirc hin t& cOng tác THTK, CLP, UBND tinh dã chi do các 
cap, các ngành triên khai tIch cijc, diêu hành ngãn sách barn sat dir toán duc giao, 

sung kjp thii cho ngãn sách cap duói, dam bão day dü nguôn dáp i'rng các nhim 
viii chi, chi tiêu dung mic dich, dung quy djnh cüa Nhànuc. Vic quãn 1, si:r ding 
kirih phi hoat dng cUa các s&, ban ngành, UBND các cap phâi gàn vri các bin pháp 
thirc hành tit THTK, CLP, dam bão thijc hin theo dung quy djnh cüa Lut NSNN 
tir khâu 1p, thâm djnh, phê duyt ph5n bô dir toán; quãn l, sir diing kiêm soát chi và 
quyet toán NSNN chit chê. 

Trong cong tác quãn 1, diu hành ngân sách, UBND tinh cing d clii dao  các 
ca quan chuyên mOn, các cap ngân sáchthn cuing cOng tác thâm djnh, quan 1 chat 
chê tr khâu phân bô dir toán, kiên quyêt cat giârn nhng khoàn chi ch.ra dung chê 
d, vi.rat dinh muc quy djnh. Vic hra chn nhà thâu các gói thâu mua sam tp trung 
&rçYc thirc hin dung theo quy djnh cüa Lut Dâu thâu, darn bào tInh khách quan, 
cOng khai và minh bach, tiêt kim qua cong tác mua sam tp trung 200,76 triu dong. 

Trong nam 2022, UBND tinh dã ban hành K hoch s 3 1IKH-UBND ngày 
28/02/2022 ye To chiirc các hoat dng k'i  nim các ngày lê hfcn n.m 2022. Tp trung 
vao 3 hoat dng chInh: K' nim 115 näm ngày sinh Tong Bi th.r Lê Duân 
(07/4/1907-07/4/2022); KS'  nim 50 näm ngày giâi phóng tinh Quãng Tn 
(01/5/1972-01/5/2022), 50 nam sr kin 81 ngày dêm chien dâu bão v thành cô 
Quang Tn; Các hot dng hithng den Lê hi VI Hôa bInh và k5' nim 75 nàm ngày 
Thisang binh - Liit si (27/7/1947-27/7/2022). Ngoài kinh phi ngân sách nhà nuâc 
cap, da keu gçi nguOn lirc xã hi hóa d thixc hin các hot dng kS'  nim các ngày lê 
lón cüa tinh.2  

2 Chuang trinh ngh thut dc bit "Khát vong Quang Tn" dLrqc B Van hOa, Th thao vã Du Ijch h tr t chc tai  Trung tAm 
Van hóa - Dien Anh tinh trong Chucmg tninh U k' nim 50 nAm ngiy giAi phong tinh QuAng Trj, 50 nAm si,r kin 81 ngAy dAm chian d bao 
v thành Co Quang Trj. 
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Cong tác tham muu t chrc các hot dng 1 và 1 hi n.m 2022 dã dixçic trin 
khai ding djnh huàng, phát huy tot hiu qua, các ho.t dng din ra lành m?nh,  an 
toãn và tiêt kim; Thirc hin tot các quy djnh tii Nghj djnh 110/201 8/ND-CP ngày 
29/8/2016 cüa ChInh phü ban hành Nghj djnh quy djnh ye quân 1 và to chixc lê hi; 
Chi thi. sO 41-CTiTW ngày 05/02/2015 cüa Ban BI thu ye vic thng cu?mg sir 1nh 
do cüa Dãng dôi vài cOng tác quãn 1 và to chüc lê hi; Thông tLr so 15120151FF-
BVHTTDL ngày 22/12/20 15 cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye to 
chIrc 1 hi. 

Vic thirc hin ca ch tr chü tài chInh di vói các cci quan hành chInh và don 
vj sir nghip cOng 1p tiêp tVc  dugc triên khai th1rc hin. Dôi vài các cc quan hành 
chInh, tiêp tic thirc hin cci chê ti,r chü tài chInh theo quy djnh tti Nghj djnh sO 
130/2005/ND-CP vã Nghj djnh so 117/2013/ND-CP. Dôi vâi các &Yn vi sir nghip, 
UBND tinh dã chi dao các Co quan chuyên mOn huOng dn trInh tr thirc hin Co chê 
tçr chü theo quy djnh t?i  Nghj djnh sO 60/202 1/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh 
phü tai  Cong van sO 484IUBND-TCTM ngàylO/02/2022. Các co quan, don vj dã 
thrc hin vic xây dtrng Quy chê chi tiêu ni b theo hurng dn cüa B Tài chInh, 
khai thác tOt các nguOn thu hqp pháp, quãn 1 chat chë các khoàn chi, tir can dôi chi 
tiêu, mua sam, sira chUa trong phm vi dr toán dt.rçic giao, dam báo tiêt kim, hiu 
qua, tao  nguOn tiêt kim dê tang thu nhp cho CB, CC, VC và nguii lao dng. 

2. THTK, CLP trong quãn I vn NSNN các chtro'ng trInh miic tiêu quôc 
gia 

Can cr quy djnh cüa Trung ucing v car ch, chInh sách trong trin khai thirc 
hin các Chuong trInh MTQG giai don 202 1-2025; các si, ngành tham muu trInh 
UBND tinh trInh Hi dng nhãn dan tinh ban hành các Nghj quyêt quy djnh ye 
nguyen tàc, tiêu chI, djnh mrc phan bô vOn ngân sách trung uang, vOn dOi irng ngan 
sách dja phuong và car chê h trçl thirc hin các chuong trinh miic tiêu quôc gia giai 
doan 2021-2025 trên dja bàn tinh Quáng Trj (Nghj quyêt so 2 1/2022/NQ-HDND; 
Nghj quyêt sO 22/2022/NQ-HDND; Nghj quyêt sO 23/2022/NQ-HDND ngày 
31/5/2022; Nghj quyêt so 29/2022/NQ-HDND và Nghj quyêt so 30/20221NTQ-
HDND ngây 29/6/2022 cüa I-IDND tinh); trmnh HDND tinh ban hành Nghj quyêt sO 
47/NQ-I-IDND ngày 14/07/2022 giao bO sung dir toán thu, chi ngán sách dja phuong 
nguOn trung uong bô sung có miic tiêu thrc hin các chuong trInh mIc tiêu quOc gia 
nam 2022; UBND tinh dã phàn bO nguOn vOn 03 Chuong trInh miic tiêu quOc gia 
phát triên kinh tê - xä hi vüng dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi, Chuong trmnh 
mlic tiêu quOc gia giãm ngheo ben vQng, Chuong trInh mic tiêu quOc gia xây drng 
nOng thOn mi cho các car quan, darn vi,  các dja phuong tO chrc thrc hin. 

ChLrong trinh san khu thrc cành thrc cãnh vOl chU d "Yêu l phài - Trong tinh Ihirong" tai dinh lang Bich La BOng, x8 Triu 
Thãnh, huyn Triu Phong ducic Cong ty TNHH MTV truyên thông Cat Trang tài trq. 

Chircrng trinh ngh thut "Khát vçwrg HOa binh" tal Quang trirOng Giài phong Thj x8 Quang Tn do Báo Thanh nin, Trung uang 
Doãn Thanh nien COng san HO Chi Mirth tài trçl. - 

(hal dua thuyën truyn thOng. DaihOl The dc, The thao tinh Quang Trj Ian thr 8 là mi)t hoat dOng trong Ké hoch k nim càc 
ngay L IOn nam 2022 do Huda tài trçl mOt  phán (s tiCn 250 triu dong). 

CuOc thi sang tác ' ttrOng bieu tuçing "I,JOc nguyen Hôa blnh" - Quang Trj nAm 2022 duçic Trung ilang doàn phói hçp thc hin 
và h tr9 toàn bi) phAn kinh phi hOi  dng ngh thut Va giãi thtrOng (so tin 109 triu dng). 
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3. Trong thiyc hin k hoich du tw cong näm 2022 cüa dia phwong 

Cong tác lap, phân b k hoach vn d.0 tu cong nãm 2022 dirçic thirc hin bão 
dam theo dung quy djnh cüa ChInb phü, huo'ng dn cüa các Bt, ngành Trung ucrng, 
Nghj quyêt cüa Hi dông nhan dan tinh; barn sat ké hoach dâu tu cong trung hn giai 
doan 2021-2025 duc cap có thãm quyên phé duyt và phü hçp vói khá nng can 
dOi, lông ghep các nguôn hrc dâu tu nhm phát buy hiu qua dâu ftr. Qua trmnh phân 
bô vtrabáo dam can dôi ngành, linh vuc, lânh tho; vira gän vâi trách nhim cüa Ca 

nhán, to chrc Co thãm quyên trong t&ng khâu lap, thãm djnh, quyêt djnh chU trLrng 
dau tu, quyêt djnh dâu tu dir an, quyêt djnh kê hoach hra ch9n nhà thâu và triên khai 
thi cong. thrc hin dr an. Von dâu ttr cong di.rçc tirih tp trung bô trI theo huing 
hoàn thành dirt diem các hg miic chmnh, không bô trI von dan trãi, kéo dài lam 
chm tiên d hoàn thành các dir an. Dôi vài các cong trInh, dir an kh&i cOng mài dêu 
duçic bô trI vOn khi dä hoàn thành cong the chuan bj dâu tir, phê duyt dr an và can 
cir vào khá näng nguôn vOn can dôi mói dtrc triên khai dâu thâu, tO chrc thi cong. 

K hoach  du ti..r cong do tinh quãn l' nàm 2022 duc Thu tuóng ChInh phü 
giao cho tinh là 3.642,222 t dông. Kê hoch dâu tu cong do tinh quán l näm 2022 
duçic tinh giao là 4.122,222 t dOng (H.DND tinh giao thng 480 t dông tr nguôn thu 
dâu giá quyên sir diing dat), bang 113% kê hoach Thu tuung ChInh phU giao4. 

Ngay sau khi ducic Thu ttxàng ChInh phi, Hi dng nhãn dan tinh giao k 
hoach 2022, Uy ban nhãn dan tinh dã khàn truong phân bô vOn cho các &in vi theo 
dung quy djnh5, dáp 1rng yêu câu tranh thu th?ñ tiêt thun lçii triên khai thirc hin dir 
an, sóm giâi ngân nguOn vOn ducic giao. Ban can sir Dàng Uy ban than dan tinh dã 
ban hành Nghj quyêt 0 1-NQIBCSD ngày 18/8/2022 ye quyêt tam thrc hin thang lçii 
m1c tiêu phát triên kinh tê xâ hi, bão dam quOc phOng an ninh; day manh  thirc hin 
giài ngân nguOn vOn dâu tu cong nàm 2022. UBND tirih dã kjp th?ii thành 1p To 
cong the cüa UBND tinh ye thüc day giãi ngãn von dâu tu cOng trên dja bàn t1nh6; 
ban hãnh 02 Chi thj7  và nhiêu van bàn8  don doe, chi dan  các Sâ, ban ngành, da 
phwiing và cac chà dâu tu các giái pháp cii the nham day nhanh tiên d thirc hin, 
giãi ngàn vOn dâu tir cOng nam 2022 cüa tinh. 

Tuy nhiên, trong qua trInh trin khai thrc hin dä g.p r.t nhiêu nhik kho 
khan, vuó'ng mac nhu: th&i tiêt mua lQ dj thuing nhUngtháng dâu nàm; các d1r an 

kh&i cOng mói vâ dr an dung yen biên có kê hoach vOn khá 1n (khoãng 920 t 
dOng) nhi.rng vic hoàn thin ho s kéo dài; cong tác bôi thung, ho tr giái phóng 
mt bang vn cOn nhiêu bat cp gay trâ ngi rat h9n dOi vci hoat dng dâu tu công; 

Trong do: (1) K hooch dtrçic giao ttr du näm là 2.798,93 t dng; (2) Ké hoach thrc hin 03 Chuang trinh MTQG duccc giao b 
sung là 415,492 t dng; (3) Kê hoach dâu tu vOn ngan sách trung uang nam 2022 duqc giao bo sung là 247,8 t d8ng 

Trong dO: (I) Kè hoach thrçic giao tr dâu nãm là 3.458,93 t dOn, bang I 16% k6 hoach TTgCP giao; (2) Kê hoach thrc hien  03 
Chtrclng trinh MTQG dLrcic giao bO sung là 415,492 t-  dng, bang 100% kê hoach TTgCP giao; (3) Kê hoach dAu tu vn ngAn sách trung 
uong nam 2022 thrçic giao bÔ sung là 247,8 t dng, bang 100% k hoach TTgCP giao 

B Kê hoach và Dâu ttr cO van bàn sO 402/BKHDT-KTDPLT ngay 19/01/2022 yE 80 TEi chinh cO van bàn so 1726/BTC-DT ngày 
22/02/2022 dEnh giâ phucmg En phàn bO kE hoach dEu tr näm 2022 c6a tinh Quang Trj dam bão theo dUng quy djnh pháp Iut dEn tu cOng. 

6 QuyEt djnh so 745/QD-UBND ngay 09/3/2022 cüa UBND tirih 
Chi thj sO 02/CT-UBND ngày 22/3/2022 và sO 03/CT-UBND ngEy 20/4/2022 cUa IJBND tinh 
Càc Van bàn cUa Uy ban nhân dan tinh, cv th.: so 6336/UBND.TH ngay 24/12/2021; 512/UBND-TH ngày 11/02/2022; 

5191U8ND-TH ngEy 13/0212022; 522/UBND-TH ngEy 14/02/2022; 647/UBND-TH ngEy 23/02/2022; 685/UBND-TH ngày 24/0212022; 
979/UBND-TH ngEy 11/3/2022; 1075/UBND-TH ngEy 17/3/2022; 1082/UBND-TH ngày 18/3/2022; 1098/UBND-TH ngay 18/3/2022; 
I1l51UBND-TH ngày 21/3/2022; 1286/UBND-TH ngày 28/3/2022; 1388/UBND-TH ngày 04/4/2022; 1657/UBND-TH ngày 15/4/2022; 
I 850/UBND-TH ngay 26/4/2022; 80/TB-UBND ngày 10/5/2022; 84/T13-UBND ngày 19/5/2022; 1 I4iTB-IJl3ND ngEy 27/6/2022; 
45 I6IUBND-TH ngày 16/9/2022; 193/TB-UBND ngày 26/9/2022. 
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giá mt s vt Iiu xây dixng tang cao nén các nhà thu thi cong cm chirng; quy 
trmnh, thu tjc thirc hin cac dir an ODA phirc tap, phii thuc vào nhà tài trçi, mat 
nhiêu thi gian. TInh den ngày 31/10/2022, tong giá tn giài ngn ké hoch d.0 tu 
cOng cüa tinh là 1.468,236 t dông, trong do: ngân sách dja phuung là 960,428 t' 
dông và ngán sách trung ilclng là 517,808 t dông. 

Trong qua trInh diu hãnh, t chirc thrc hin, tinh dã kjp thtM, linh hot thrc 
hin các dçit diêu chuyên ni b nguOn von kê hoch dâu tu cong nm 2022 tü 
nhftng dii an không có khã nàng giãi ngân sang các dii an giái ngân tOt, day nhanh 
tiên d th%rc hin, dam bào quy trInh, thu tic và dOng thâm quyên nhim day nhanh 
tiên d thirc hin cong trinh, dir an và giâi ngân nguôn von dâu tu cong cüa toàn tinh. 

Cong tác du thu trén dja bàn tinh duçc thtrc hin theo dung trmnh tir, thu tic 
và n(i dung quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu. TInh cnh tranh và hiu qua trong 
dâu thâu ngay càng thrçic nâng len. Trién thai 1p và trInh phê duyt Kê hoch 1ira 
ch9n nhà thâu cüa các dçr an si:r diing vOn nhà nuóc dam báo nguyen täc 1p  kê hoach 
và 1p ké hoch 1ira ch9n nhà thâu theo quy djnh ti Diêu 33, Diêu 34 cüa Lut Dâu 
thâu näm 2013. Trong dâu thâu dã thrc hin phân chia gói thâu và 1p ho s miii 
thâu theo dung nguyen täc quy djnh cüa pháp 1u.t ye dâu thâu, phü hcip vâi diêu kin 
nàng lirc cua nhà thâu trong nithc, các tiêu chi uu dài, cách tInh giá tn uu dài, bão 
dam các dieu kiên cnh tranh tôi da cho các doanh nghip trong nuc, gop phân to 
vic lam cho lao dng trong ninc. Vic dàng tâi thông tin trong ctâu thâu &rçYc thirc 
hiên nghiêm tüc, day dU. Tat câ các gói thâu duqc Chu dâu tu, Ben miii thâu thrc 
hin däng tãi thông tin theo quy djnh. Cong tác dâu thâu qua mng trên dja bàn tinh 
th1rc hin theo dung quy djnh theo Thông tu so 08/2022111-BKHDT ngày 
31/5/2022 cua B Kê hoch và Dâu ti.x quy djnh chi tiêt vic cung cap, dang tãi thông 
tin ye dâu thâu và lira ch9n nba thâu trên He thông mng dâu thâu quôc gia. Nh do, 
kêt qua to chrc dãu thâu qua mng trên dja bàn tinh Quãng Trj dã có sir câi thin 
dàng kê, gop phân dam bão tInh canh  tranh, cong bang, minh bach và hiu qua trong 
dâu thâu. 

Trén dja bàn tinh không có vii vic gay that thoát lang phi lan trong du tu. 
Viêc hra ch9n danh miic dii an dâu tu ducic can ct'r tr nhu câu thiêt yêu cUa dja 
phisong, phü hçip quy hoach  và duçcc thâm djnh, thâm tra k5; Nhftng dir an có quy 
mô lan, có tác dng nhiêu mt den sir phát tniên kinh tê-xã hi cua tinh con ducc tp 
the Ban Thuang vi Tinh u, UBND tinh xem xét thông qua. 

TInh dn tháng 10/2022, trong cOng tác tài chinh du tu xây diing cci bàn dà 
tiêt kim 50.3 80 triu d0ng9. 

4. THTK, CLP trong quãn I, sfr dyng try s& lam vic, phuong tin di li; 
vic rà soát, sap xêp Li tãi san cong 

Trong nam 2022, UBND tinh dà ban hânh các van bàn pháp lu.t dáp 1rng yêu 
câu quãn l, sir diing tài san cOng theo hithng cong thai, minh bach,  hiu qua, tao lap 

hành lang pháp l dê quân l chat chë, sir d%lng tiêt kim, thai thác hiu qua các 

9 Tit kim qua cong tác thm djnh báo cáo nghien cthi kha thi, báo cáo kinh t - k thut, thit k Va dr loan: 50.200 triu dng; 
Tiét kirn qua cong tao ph duyt quyét toán dtr  an hoán thánh: 180 triu d6ng 
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ngun 1irc tâi chInh tr tâi san công, dt daP°. Dng th&i, UBND tinh dã giao Sâ Tài 
chInh chü trI phôi hqp vOi cac Sy, ban, ngânh to chüc sap xêp 'ai, x1r 19 nhà, dat cüa 
các Co quan, to chirc, don vj thuc dja phuong quân 19 và kiêm tra hin trng nhà dat, 
1p phuong an sap xêp lai, xir 19 nhà dat cüa các co quan, don vj trén dja bàn tinh; 
Hn chê mua sm xe ô to và phuong tin, thiêt bj dat tiên khi chiia thirc sir can thiet; 
Dieu chuyên xe ô to giIa các co quan, don vj phühçp thu câu sfr ding và trong tiêu 
chuãn, djnh mirc; Thiic hin c.p nht chun hóa so lieu vào co s& dU 1iu quôc gia ye 
tài san công; Tang cuông i.mg diing cong ngh thông tin trong quãn 19 tài san công, 
gop phân cung cap kjp thñ thông tin phiic vi Cong tác quãn 19, str diing tài san cOng 
trên dja bàn tinh. 

- V phãn cp quãn 19 tài san công: Vic thng ci.r&ng phãn cp quàn 19 tài san 
cong duc quan tam, day m?nh,  to diu kin cho các cap, các ngành, dja phixong 
quyêt djnh phuong an sap xêp, sir dung tài san công, giãm bat gánh nng cho co 
quan quán 19 cap trén; tr d, thirc hin tOt vic quãn 19, s1r diing và khai thác tài san 
Nba nuàc dam bão dUng muc dIch, tiêu chuân, djnh müc, chê dO,  cong khai và minh 
bach". 

- V tiêu chun, djnh mirc sir ding xe ô tO 

Trên co sâ Nghj djnh 04/201 9/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInh phU quy 
dinh tiêu chun, djnh mUc sCr dung xe 0 to; tinh dã ban hành Quyêt djnh so 
24/2020/QD-JJBND ngày 15/10/2020 ye vic quy djnh tiêu chuàn, djnh mUc xe ô tO 
chuyên dUng trang bj cho các co quan, to chUc, don vj thutc ph.m vi quãn 19 tinh 
Quãng Tr. 

BO Tài chInh dâ có các Cong van: s ?194/1'c-QLCs  ngày 14/9/2022, s 
10166/BTC-QLCS ngày 05/10/2022 ye vic lay 9 kiôn dir thâo Ngh.j djnh quy djnh 
tiêu chu.n, djnh mirc sr diing xe 0 to (thay the Ngh djnh so 04/2 0 19/NID-CP ngây 
11/01/2019). Theo d, diêu chinh nhiêu nOi  dung ye tiêu chuãn, djnh mUc sU ding xe 
ô tO (trong do có xe o to phiic vii cong tác chung) cUa các co quan, don vj cap tinh. 
Dê dam bão tInh thông that trong vic sap xêp 1i, xr 19 xe ô to trén dja bàn tinh, tm 
thri chua thirc hin rà soát xe 0 to cho den khi có Nghj djnh mói duçic ban hành. 

Tir du näm dn nay, tIth hlnh THTK, CLP trong mua s.m, sü diing phuong 
tin di lai  cUa các co quan, don vi nhu sau: 

+ S luçmg phuong tin tang them trong näm'2: 4 chik. 

+ S phuung tin giàm trong k9: 19 xc thanh 19. 

- V sp xEp 1i, xir 19 các co sa nhà, dt 

10 Quyét djnh s6 I I/20221QD-UBND ngay 20/4/2022 cüa UBND tinh v vic quy djnh tài san cOng CO giá tn IOn trong triron 
hqp su dung vão muc dich kinh doanh, cho thuê tai  don vj si,r nghiêp cong ip thuc pham vi quan I cOa tinh Quing Tn; Quyet djnh sO 
25/20221QD-UBND ngày 19/9/2022 cUa UBND tinh v vic quy djnh tiêu chuãn, djnh mCrc sO dung vt tix, phtrcmg tin, trang thiêt bj 
chuyên dung ph/mg ch6ng thi6n tai tren dja bàn tinh Quang TrI. 

Can cO q,uy djnh c/ia Lut Qufin I, sfr ding tài san cong 2017, Nghj djnh cUa Chlnh phO, Thông tu cUa BO TâI chinh, tinh Quang 
in dA ban hành nhiêu van bàn quy pham pháp Iut lien quan den phãn cap quan ly tài san cOng tren dja bàn tinh tie phO hçp vOl cáo van bàn 
ht.rOng dn mOi vã tlnh hinh thrc tO tai dja phtrong theo tOng gial doan nhu Nghi quyet s6 31/NQ-HDND ngày 08/12/2018; Nghj quyCt sO 
100/20211NQ-HDND ngay 16/7/2021, Nghi quyt sO IIOINQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh; 

12 TruOn Chinh trj LO Duàn; Ti' KhuyOn cong Va tu van phát triCn cong nghip; Chi ctic  TiOu chuân do Itthng chat Itrçing; Trung 
tam CNTT và truyCn thông du90 bO tn kinh phi näm 2021, thc hin mua sam trong nàm 2022. 

DOn nay, cO 04 co quan, don vi dtrçc cap Co thâm quyOn cho phep mua sam xe 0 tO phc vu cOng tác trong näm 2022 nhtmg chLra 
thtrc hin mua sam. 
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D quãn 1, sü diing tài san cong nói chung và tâi san là nhà, dt nói riêng, 
Chinh phü ban barth Nghj djnh sO 167/2017/ND-CP ngày 31/12/2017, Nghi, dnh 
67/202 i/ND-CP quy djnh vic sap xép 1i, xir l2 tài san cOng. UBND tinh dã ban 
hãnh Ké hoach so 253/KH-UBND ngày 17/01/2021 ye vic triên khai sap xêp lai,  x1r 
l nba, dat thuôc sâ hCru nhà ni.râc trên dia bàn tinh Quãng Trj. Den nay, UBND tinh 
dã phe duyt phuang an sap xêp lai,  xir 1 1.867 Ca sâ nhà, dat cüa các huyn, thành 
phô, thj xã. Trong do: 1.682 cci si nhà, dat gii lai  tiêp tic sir ding; 179 ca sâ nhà dat 
diêu chuyên; 05 co sâ nhâ, dat thu hôi; 01 ca sâ nhà dat tam  giC  lai  tiêp ti1c si:r dmg. 

Vic sp xp lai,  xü 1 nhã, dt thuc s& hüu nhà nuóc tai  các co quan hành 
chInh, don vj sr nghip dâ có buc chuyên quan tr9ng và dat  duçc nhttng kêt qua ca 
bàn nhu: 

+ Hin trng str diing nhà, dt dã dixçyc các dcm vj kê khai, báo cáo; cci bàn 
nm dutic tong the nba, dat do các ca quan, to chrc, &m vj, doanh nghip dang quàn 
ly. 

+ Nãng cao thüc, trách nhim cüa các ca quan, t chüc, d(m vj, doanh 
nghip trong vic quán 1, sir dung nhà, dat hiu qua, tiêt kim và diing miic dich. 

+ Nhà, dt thuc si htru nhà ni.róc dã dixçic quãn 1, sr ding hcip 1 và hiu 
qua hcm. 

+ Tao ngun thu cho NSNN và ngun 1irc d du tu câi tao,  nãng cp, du tu 
xây drng mOi mt so trçi sâ cüa các co quan, dja phucing, doanh nghip theo hung 
hiên dai hóa. 

5. THTK, CLP trong quail I, khai thác, sfr diing tài nguyen thiên: 

- THTK, CLP trong quân 1, sü diirig dt: 

UBND tinh ban hành quyt djnh thu hi dt, giao dt, cho thuê dt, chuyn 
mlic dIch sir dçing dat 162 du an, cOng trInh (Bao gOm: Cáp giáy cháng n/i4n  quyén 
s& dyng dat: 45 ho sa; Ch&ng nhn quyên s& hth tài san gàn lien vài dat: 108 hO 
so nhan  chuyên nhwcmg quyén szr dyng dat: 04 hO soc tách thzra, hQp t/ilra 05 hO 
sop.) tren dja bàn tinh, dam bão theo dOng quy hoach, kê hoach sir ding dat dâ dirçic 
cap có thãm quyen phê duyt. 

- THTK, CLP trong quàn 1, si'r ding tài nguyen rnràc: 

Tren linh virc quàn 1, khai thác các ngun tài nguyen nuâc, dã phe duyt tin 
cap quyên khai thác tài nguyen nuóc cho 04 cOng trInh yój tOng sO tiên han 2 t 
dong. Dông thtyi ban hânh Quyet djnh phé duyt Danh m1ic nguOn nuâc ni tinh; 
danh miic nguôn nuóc phái 1p  hành lang bão ye trên dja bàn tinh tai  quyêt djnh so 
169 1/QD-TJBND ngày 29/6/2022. 

- THTK, CLP trong quãn l, si'r ding khoáng san: 

UBND tinh tip tic chi dao  dy  manh  cOng tác du giá quyn khai thác 
khoáng san, phe duyt Kê hoach dâu giá quyen khai thác khoáng san trên dja bàn 
tinh nàm 2022 và dã tO chüc dau giá quyên khai thác khoáng san dôi vài 18 mO 
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khoáng san (01 mó cat, sói, 01 mó set dcii, 16 mó da't san 14p). Ban hành 14 quy& 
djnh ye cap tiên cap quyên khai thác khoáng san vâi so tiên là 17,1 t' dông. 

Giao S& Tài nguyen và Môi tnrmg chü trI thrc hin vic thanh tra kim tra 
vic chap hành hànhpháp lut tài nguyen và môi tru?mg: theo do dã to chrc 05 cuc 
thanh tra, kiêm tra ye 11th vrc dat dai, môi tru&ng, khoáng san (So tO chi'c, cá nhán 
dztcc thanh Ira, kiêm Ira: 27 to ch&c). Qua thanh tra, kiêm tra phát hin 02 to chüc 
chiia hoàn thành thu tuc dê dl.r(yc Nhà nixâc cho thuê dat; 01 du an chm dua dat vào 
si'r ding; 02 d1r an chua chap hành quyêt djnh cho phép gia hn cüa UBND tinh; 01 
dr an cho thuê Iai  dat dôi vài dat di.rçic nha nithc cho thuê dat trà tiên thuê dat hang 
näm không ding quy dnh. Xem xét vic thu hôi 01 dir an xây dmg Nhà may viên 
nén näng luçing tái to Phát Dat tai Ciim Cong nghip Hãi Chánh, huyn Hái Lang 
cüa Cong ty Co phãn Lc Thiên Phü vi din tIch 03 ha. 

Phát hin và xi'r pht vi phtm hành chinh 04 t chüc vài s tin là 75 triu 
dông, trong do: dat dai 40 triu dông; môi tnr0ng 35 triu dông. 

- THTK, CLP trong quãn l, sir ding tài nguyen thng: 

Cong tác quàn 1, khai thác, si:r ding tài nguyen thng trên dja bn tith näm 
2022 Iuôn bão dam tuãn thu các nguyen tàc, các quy djnh ye khai thác, si'r dyng tài 
nguyen rung: Phü hçip vài chiên krçc phát triên lam nghip; dung quy hoach, kê 
hoach bão v và phát triên rrng; Bão v, chông cháy rimg và phát triên ben vitng tài 
nguyen thng; Két hçip bão v và phát trien thng vâi khai thác hçip 1 dê phát buy 
hiu qua tài nguyen rimg; Bão dam hài boa igi ich giCa Nhà nuâc vii chà rirng, giia 
igi Ich kinh tê cña thng vói igi Ich phOng h, bão v môi tnrng và bão ton tài 
nguyen. 

Dâ xác djnh và thirc hin dung các miic tiêu, chi tiêu ti& kiêm và yêu cu 
chông lang phi trong quãn 1, khai thác, sr dimg tài nguyen rrng dã dê ra; dã xây 
dirng kê hoich và các bin pháp dé thrc hin miic tiêu, chi tiêu tiêt kim và yêu câu 
chong lang phI trong quãn 1, khai thác, si'r dirng tài nguyen r&ng; Sü dung dOng mijc 
dIch, dung ranh giOi dã quy djnh trong quyêt djnh giao, cho thuê ±ng và theo quy 
chê quãn l thng; thu?mg xuyên to chuc kim tra viéc khai thác, sü diing tài nguyen 
thng; phát hin và kjp thi x1r l theo thâm quyên xCr 1 hành yj  lam buy hoai, gay 
that thoát, lang phi tâi nguyen rCrng. 

6. THTK, CLP trong t chtc b may, quãn l, sfr dung lao dng và thOi 
gian lao dng trong khu virc nhà niróc: 

- V tinh giãn biên ch 

Thic hin Nghj quy& s 19-NQITW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj l.n thir 6 
Ban Chap hãnh Trung uong Dáng khóa XII ye tiep tic dôi mri h thông to chuc và 
quãn l, nâng cao chat krgng và hiu qua hoat dng các dcm vj sir nghip cOng lap, 
UBND tinh ban hãnh Cong van 4466/EJBND-NC ngày 23/9/2021 chi do các ca 
quan, &m vj xay dmg Dê an tinh giãn so ngu&i lam vic huâng luung ngan sàch nhà 
nuâc giai don nm 2022-2026, dông thôi hung dan các c quan, dm vj xây drng, 
th dnh, tOng hgp De an tith giãn sO ngri lam vic hràng kro'ng ngan sách nhà 
niiâc giai doin nam 2022-2026. 
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Trongnàm 2022, UBND tinh dã ban hành Quyt djnh phê duyt D an tinh 
giãn biên chê hisô'ng luo'ng ngan sách nha nuc giai don 2022-2026 cho 100% do'n 
vi sir nghip cong 1p thuc dOi ttrçlng phãi cat giâm biên chê theo quy djnh. Tong so 
chi tiêu phãi cat giãm cüa giai don 2022-2026 là: 1.607 chi tiêu, dat  10,0% so vâi sO 
giao n.m 2021 (16.074 chi tiêu). Näm 2022, dã tinh gián 322 chi tiêu, can lai  1.285 
chi tiêu phãi thirc hin tinh giân tr näm 2023-2026. 

- V THTK, CLP trong Dào tto, bi duông CBCC,VC 

UBND tinh ban hành Quyt djnh s 985/QD-UBND ngày 05/4/2022 v& vic 
ban hành kê hoach và phê duyt dir toán kinh phi dào tao,  bôi throng can b, cOng 
chüc, viên chirc tinh näm 2022; Quyet djnh sO 2536/QD-UBND ngày 29/9/2022 ye 
vic ban hành Kê hotch và phe duyt dir toán ctào t?o,  bôi duOng can bO,  cOng chtxc 
cap xã, ngui dan tôc thiêu so nàm 2022. Tp trung chi dao  các cor quan, dcin vj thng 
cuông dôi mói ni dung, chuorng trInh, phuorng pháp giàng day. Trong do, chü tr9ng 
cp that ni dung, kiên thirc mâi ye chuyên mon nghip vii, l lun chinh trj, thng 
than hx9'ng thirc hành, thão lun các chü dê sat vani thirc tiên cong tác chuyên mon và 
các van dê kinh tê - xà hi cüa tinh. Tp trung dào tao,  bôi thrOng theo chirc danh, 
quãn 1 nhà nithc chuyên ngành dc bit là các hip bôi duO'ng theo vj trI vic lam, bOi 
duong triróc khi bô thim chüc vii lành dao,  quãn l dôi vói can b, cong chCrc, viên 
chrc; bOi thrOTig chuyên sâu cho cOng chi'rc xà, dc bit là nguani dan tc thiêu so... 
nhäm nâng cao chat krçing dào tao  và näng hrc dôi vó'i CBCC, VC cüa tinh. 

Trong näm 2022, tinh dà t chüc 206 lanp vani 5142 krçt CBCC,VC tham gia, 
chat hrçng dào tao bôi duöT1g ngày càng dáp i:rng yêu câu nhim vi dt ra. 

- Vic sü dicing lao dng và th&i gian lao dng 

UBND tinh dâ ban hành các van bàn chi dao  vic chip hành k lust, k' crong 
hành chmnh, van boa cOng s& và sir ding hiu qua th&i gian lam vic cüa di ngü 
CBCC,VC và nguani lao dng. Ngoài ra, UBND tinh ban hành Quyet djnh sO 
471/QD-UBND Ngãy 09/02/2022 ye vic thành 1p Doàn Kiêm tra vic chap hành 
k9 lut, k cuang hành chinh tai  các co quan, dan vj, dja phuung trên dja bàn tinh 
Quãng Trj, c11 the dã tiên hành kiêm tra 46 co quan, dan vj, qua kiêrn tra, hâu hêt các 
co quan, don vj dêu thirc hin nghiêm tUc vic chap hành gian giâc lam vic, tinh 
than, thai d lam vic cOa can b, cOng chüc, viên chüc có nhiêu chuyên biên tIch 
cjrc, chat krçmg và hiu qua cOng yic ngày càng di.rgc nâng cao. Ben each  do các co 
quan, dan vj, dja phuting dà chü dng thành 1p các doàn kiêm tra k lu.t, k ci.rang 
hành chInh dOi vth các cor quan, don vi trrc thuc. Thu&ng xuyên phát dng phong 
trào thi dua :'Can b, cOng chirc, vien chirc thi dua thrc hin van hóa cOng san", 
"chung tay day mnh cOng tác CCHC"... 

7. THTK, CLP trong quãn 1, sfr dting von và tài san nhà nuóc ti doanh 
nghip: 

Các doanh nghip du ban hành Quy ch tài chinh, quy ch chi tiêu ni b, tai 
các quy chê dâ nêu rô các dnh mirc ci the phü hçip vài tInh hInh hoat  dng kinh 
doanh nhàm THTK, CLP trong hoat dng san xuãt kinh doanh mang 'ai  hiu qua 
kinh tê cao. 
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Các Cong ty có 100% vn nha nithc: Dâ ban hành djnh mirc tiêu chu&i dan 
giá tiên luang và quy chê trã tiên lirnng nàm 2022. Thông qua nghj quyêt qu5 tiên 
h.rang thic hin nàm 2021 vã ké hoach tiên ltrang näm 2022 cüa viên chirc quãn l 
và ngu&i lao dng. Tuán thu các quy djnh, ye djnh mirc, tiêu chuãn chê d cüa các 
vn bàn pháp 1ut dã quy dnh. Thismg xuyên kiêm tra thrc hin các djnh mirc tiêu 
chuãn dê bô sung cho phü hçp. 

Hin nay, B Nông nghip và PTNT dang ly kin cüa các B, ngành và dja 
phucing trong vic si:ra dôi, bô sung nghj djnh so 118/2014iND-CP ngày 17/12/2014 
cüa ChInh phü ye sap xêp dOi mâi và phát triên, nâng cao hiu qua hot dng cüa 
cong ty nông, lam nghip. Theo do, t?i  khoàn 4 sira dôi, bo sung khoãn 1 Dieu 9 
Ngh djnh so 1 18/2014/Nf)-CP; Diêu 8 cüa dçr tháo sira dôi nêu: "Chuyên cong ty 
lam nghip Nhà nwác nám giff 100% von diêu l thành cOng ty cO phán, Nhà nwàc 
nàm gi1i cO phán chi phOi dOi vái cOng ty lam nghip có phuvng an th dyng dat tir 
1.000 ha trà len duçic UBND cap tinh phê duyt hoc có din tich rimg san xuât là 
rIrng trOng và dat quy hoçch tróng rIrng san xuát tIt 70% din tIch dat dirçic giao, 
thuê & len tai các dia bàn chiên hrcic, ving sáu, ving xa gán vol quOc phOng an 
ninh 

Theo Phucing an sir ding dt cüa 03 Cong ty Lam nghip tinh du có din tIch 
dat gitt l?i  tr 1.000 ha trO len và dã thrçic UBND tinh phê duyt (Riêng Cong ty Lam 
nghip Ben Hài chtra duyt). Nhu vây, dôi chiêu gitta dir thão si'ra dôi cüa Nghj djnh 
sO 11 8/2014/ND-CP và Ph'irang an tong the chuyên dôi, dOi mth các cong ty Lam 
nghip tinE dâ du'qc Bô Nông nghip và PTNT thông qua trong tháng 6/2015 và 
duçc Phó Thi:i tt1ng Vu Van Ninh dong chuyên 03 Cong ty TNI-IH MTV Lam 
nghip tinh là doanh nghip do Nhà nuâc nãm gilt 100% von diêu l thânh cong ty 
cô phân, Nhà nuàc không nàm gilt cO phân chi phôi t?i  Van bàn so 2119iTTg-
DMDN ngày 20/11/2015. 

Các Cong ty c phn: Ngoài nhttng v.n d chung i trên, các cong ty cOn ban 
hành ni quy lao dng, quy djnh 5s, sang kiên cãi tiên dê áp diing yào cong 
vic. . .Dã diia ra ni dung kiêm tra, giàm sat Cong tác THTK, CLP vào chuang trInh 
kiêm tra, giám sat hang qu, hang näm. 

Cling vri Ban Kim soát, Ban Thanh Ira ni b, Ngui quàn l vn nhà nuâc 
ti doanh nghip cO trách thim bào toàn von, sIr diing vOn có hiu qua, tránh dâu ti.r 
dan trài gay lang phi tiên và cUa cüa nhà nuàc và các cô dông. Hang nàm có báo cáo 
tirdánh giá ye quãn 1 von cüa nhà nuâc tai  doanh nghip gUi UBND tinh xem xét. 
Den nay, chua có dâu hiu nào ye không bão toàn yOn và gay ra lang phi lam that 
thoát tài san. 

Qua trinh thoái nhà nuóc tai  các doanh nghip tlr n.m 2020 tr& li day 
khOng thay dôi. Hin ti nhà niióc näm gilt von diêu l dithi 50% cO 1 dan vi là 
COng ty cO phân TOng cOng ty Thuang mai  (22,62%); Nàm gilt tlr 50% trli len có 03 
dan yi: Cong ty cô phãn nixàc sch Quàng Trj (51%), Cong ty cô phân MOi tru&ng 
DO thj Dông Ha (55,38%); Cong ty Cãng Clra Vit (96,9%). 
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8. THTK, CLP trong hoat dng san xut, kinh doanh, tiêu dung cüa nhãn 
dan: 

Thirc hin Chi thj s 653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 cña B Nông 
nghip vâ Phát triên nông thôn, UBND tinh dã chi do các cci quan chuyên mon 
thu6ng xuyen to chirc tp hun, truyn thông d nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa 
nguôi dan, doanh nghip va can b quãn 1 dja phiiong trong san xut, kinh doanh và 
sr diing phân bón tiêt kim, can dôi và hiu qua. 

Giao Si Cong Thucing t chirc thirc hin chi do cüa Van phàng Chinh phü v 
vic ban hành kê hoach tit kim din nam 2022 và giai doin 2023-2025 

Chi dao  c quan chuyên mon phi hçip vài Uy ban Mt trn T qu& Vit 
Nam tinh, các t chüc doãn th tuyen truyn, ph bin sâu rng trong nhiu tng lop 
nhan dan, can b cong chrc, viên chi'rc v thüc THTK, CLP trong san xut tiêu 
dung, duy trI thirc hin cuc vn dng "Ngu?ii Vit Nam uu tiên diing hang Vit 
Nam". 

Qua Cong tác tuyên truyn, ngrOi dan dã nâng cao thOc trong xây dmg np 
sng va.n hóa 0 các khu dan dr. Viêc t chOc các 1 hi, cithi xin, tang 1 và các hoat 
dng khác cüa nhãn dan thirc hin thit thirc, lãnh mnh và tit kim. 

ifi. Dánh giá chung: 

1. Kêt qua dit thrçc: 

Uy ban than dan tinh dä tp trung lanhdao, chi dao  các cty quan, don vj, dja 
phuong thrc hin nghiêm tüc các giâi pháp ye cong tác THTK, CLP; gop phân cat 
giàm chi lieu công, phiic vii tot cong tác dam bão an sinh xã hi; thirc hin tOt các 
quy trmnh ye cong khai tài chinh, kê hoach dâu tt.r cOng, xây dimg, quy hoach sr sting 
dat, tài nguyen thiên thiên, tài nguyen thng,... 

Các co quan, don vj, dja phuong d lam t& cOng tác THTK, CLP và dat  ducc 
kt qua nhát dinh,  trén co sO do th?c hin tot cad co chê quãn 1 ye tài chinh; dc bit 
là thirc hin quy djnh quyên tr chü, tr chju trách nhim ye str diing biên chê và kinh 
phi quàn l hành chInh trong co quan. 

Vic tuyên truyn, ph bin cad chü truong, chInh sách, pháp 1ut v THTK, 
CLP duccc dày manh, tao sir chuyén biên tIch circ trong nhn thOc, hành dng cüa 
can b, dãng vien, cong chrc, viên chirc và toàn xä hi, gop phãn thirc hin tot nhim 
vçi phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh. 

Cong tad quân I,? nhà nuOc duçre tang ct.rOng, phát huy tat vai trO cüa dd co 
quan tham muu tren các linh c kinh tê, xã hi gop phân hn chê sai sot, ton tai 
trong quan 1)2 kinh té, xâ hi trén dja bèn tinh. 

2. Ton tai, han ch: 

- Vic thirc hin các bin pháp THTK, CLP tai  mt sa co quan, don vj, dja 
phuong hiu qua chi.ra cao; xay drng ni dung chucing trInh hành dng, ké hoach 
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thirc hin các chU trt.rcing cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cüa Nba nuóc v tit kim, 
chong 1ng phI con chung chung, chua gan trách thim cii the. 

- Cong tác báo cáo cüa mt st cci quan, dcin vj, dja phtnng chua dam bâo yêu 
câu ye ni dung và thOi h?n  theo quy ctjnh nén vic dánh giá ye tInh hmnh và kêt qua 
cong tác THTK, CLP chua toàn din, chm trê và ành hirông den cOng tác tOng hçip 
báo cáo. 

- Các cor si nha dt thuc quyn quãn l, sr ding cüa các dorm vj Trung ucing 
dóng trén dja ban tinh khOng cOn thu cau sü diing van chua có phuorng an sap xêp 
lti. 

3. Nguyen nhãn: 

- Mt s cor quan, dorm vj, dja phuang chua nhn thirc ducic dy dü nghia, 
mi1c dIch, tam quan trçng cüa cOng tác THTK, CLP. COng tác xây dirng Chuang 
trInh, Ké hoch THTK, CLP cOn chua cij the, chixa sat vâi thirc tê và chua phü hcip 
vri nhim vi chInh tn, chuyen mon cüa cor quan, &m vj, dja phucmg mInh. 

- Nng 1irc cüa mt s b phn cong chrc duçic phân cOng cong tác tng hçip 
báo cáo ti mt sO cor quan, dorm vj, da phuorng cOn hn chê; 

4. Bài hçc kinh nghim: 

- Thng ci1ng cong tac tuyen truyn, giáo diic nâng cao nhn thirc, dc bit là 
dê cao trách nhim cüa nguYi drng dâu trong THTK, CLP. 

- Cong tác phi hçp giüa cac cci quan, dcin vi, dja phucing trong cong tác báo 
cáo vic THTK, CLP can chat chë, hiu qua. 

- T.ng cung cong tác kim tra, giám sat vic THTK, CLP ti các cor quan, 
dorm vj, dja phucing. 

IV. Các giái pháp v thtrc hành tit kim, ching lang phi cn tp trung 
triên khai trong nãm 2023 

1. Tang curO'ng cong tác länh dio, chi do v THTK, CLP: 

Thu tru&ng các Sâ, ban, ngành, doãn th cp tinh, doanh nghip nhà nu6c, 
Chü tjch Uy ban nhan dan huyn, thành phô, thi. xã, có trách nhim chi dao,  quán 
triêt viêc thrc hin THTK, CLP theo djnh hixóng, chU truorng cüa tinh ye THTK, 
CLP, xác djnh day là nhim vi1 quan tr9ng, xuyen suôt. Xây dirng kê hotch thirc hin 
các miic tiêu, chi tiêu tiêt kim cho tüng näm cüa trng dorm vi, tirng 11th virc duqc 
giao phii trách, trong do can phãn cOng, phan cap c the, rO rang trách nhim cüa 
trng cor quan, tO chirc, dorm vj trrc thuc, trng can b, cong chrc, vien chirc; gän vâi 
cOng tác kiêm tra, dánh giá thii&ng xuyên, dam báo vic thirc hin THTK, CLP dt 
hiu qua. 

2. Dy minh cOng tác tuyên truyn, giáo dc nãng cao nhn th&c trong 
THTK, CLP: 

- Tip tiic thông tin, ph bin pháp lut v THTK, CLP và các chü tnrorng, 
chInh sách cüa Dâng và Nba nuâc có lien quan den THTK, CLP thông qua các 
phucimg tin thOng tin di chüng, hi nghj quán trit, tp huân d tuyên truyên, giáo 
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dijc sâu rng dn di ngü can b, cong chirc, viên chüc, ngL.n1i lao dng trong doanh 
nghip nhäm nãng cao, thông nhât nhn thiirc, trách nhim ye mic tiêu, yêu câu, 
nghia cüa cong tác THTK, CLP; dc bit là trách nhim cüa ngui dirng dâu co 
quan, dm vj trong THTK, CLP; 

- Kjp th&i biu di.rcing, khen thu&ng nht1ng gtrcing din hinh trong THTK, 
CLP; báo v ngtriii cung cap thông tin chông lang phi. Tang cli&ng giáo diic phãm 
chat, dao dirc và trách nhim cOng vii; dê cao trách nhim cüa nguYi dixng dâu trong 
THTK, CLP. Nêu cao tinh than trách nhim và vai trè cüa các cci quan thông thn, 
báo chI trong cong tác tuyên truyên ye THTK, CLP. 

3. Tang cu*ng cong tác chi do, diu hành, to chtrc thurc hin trên các Iinh 
vyc THTK, CLP trong do tp trung vào mt so linh virc sau: 

- Ti chirc diu hành di,r toán ngân sách nhà nuâc chü dng, chat chë, bão dam 
k dicing, k 1ut tài chinh, ngan sách. Co câu lai thu, chi ngân sách nhà nuOc; tang 
t trç)ng thu ni dja, các khoãn thuê tnic thu trong tong thu ngân sách nha nuóc dê 
nang cao tInh ben vU'ng cüa nguOn thu ngân sách, chü dng can dôi ngãn sách nhà 
nixâc; cci câu 1i chi ngãn sách nhà nuic theo huàng hiu qua, giãm dan t' tr9ng chi 
thithng xuyên, bô trI hçip l cho chi dâu tu phát triên. Tang ci.r?ing giám sat và cong 
khai, minh btch vic sr dung ngân sách nba nithc, nhât là trong các 11th vrc dé phát 
sinh that thoát, lang phi. Nghiên ci:ru xay drng các tiêu clii, giám sat, dánh giá vic 
quân l ngãn sách theo két qua thirc hin nhim vi theo quy djnh cüa Lut ngân sách 
nhà nnrc; 

- T chüc trin khai thrc hin t& các quy djth cüa Lut du tu cOng và các 
van bàn huàng dn thi hành. Tang ctrng vai trO, trách nhim các cci quan quân l 
nhà nuc a giai do?n chuãn bj dâu tu, khác phc tInh trng chuàn bj so sài và quyêt 
djnh chü truung dâu tu rnt cách cam tInh, hInh thirc, gay lang phi, that thoát, kern 
hiu qua. Trong yiéc thâm djnh trinh cap có thãm quyén quyêt djnh chü trucing dâu 
ti.r, phãi tham djth lam rO nguOn yôn và khà näng can dOi vOn cho tmg chucing trinh, 
dir an ci the; bão dam dir an dirçic phê duy có dü nguôn hrc tài chinh de thirc hin; 

- Ip trung rà soát, dánh giá lai k& qua th%rc hin quy hoach, diu chirih các 
ni dung kbOng phü hqp vài tInh hInh va diêu kin mài dé quy hoch thirc sr là cci 
sâ cho vic xây drng các chucing trIth và k hoch dâu tu; 

- Nãng cao cht luçng cOng tác du thu, dc bit là khâu lra ch9n nhà thu, 
1ira ch9n nba dâu tu, bâo dam 1ira chçn nhà thau, nba dâu tu Co dü kinh nghim, näng 
lrc thirc hin gói thâu, dir an theo dung lien d. Nâng cao hiu qua cOng tác theo dOi, 
dánh giá thirc hin kê hotch dâu tu cOng va thirc hin các chucing trinh, dir an dâu tu 
ci the. Tang diRing cOng khai, minh bach  và nâng cao hiu qua cad dir an. Tang 
cuing giám sat, kiêrn tra, kiêm toán, thanh tra dôi vâi tat cã các khâu trong quy trInh 
dâu tu, dâu thâu, that là các dir an dau tu cOng; 

- Tp trung rà soát, dánh giá hiu qua sü diing dt; vic giao d.t, cho thuê dat 
ducic thiic hiên trén cci so hiên trang su dung dat On drnh lâu dai cua cac tO chuc hoàc 
các d an dâu Ui dà duqc cap thãm quyên phê duyt, dam bão dung dOi tuçing, dung 
mi1c dich nham thirc hin tiêt kim tài nguyen dat, tránh lang phi trong sur ding dat. 
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- Quãn 1 vâ si'r diing hiu qua, hçip 1 các ngun tâi nguyen thiên nhiên và bão 
v môi tnring nhäm dam bâo tang truO'ng kinh té nhanh, cãi thin chat krçmg cuc 
song vâ phát triên ben vüng; ngn chn tInh trng khai thác tâi nguyen tiy tin, sir 
ding kern hiu qua, gay lang phi, lam cn kit nguOn tài nguyen thiên nhiên và gay ô 
nhiêm môi tnrng. 

- DAy mnh tái co cAu, nãng cao chAt krçing quàn trj vã hiu qua hoat dng cüa 
doanh nghip nha nuOc. Xr 1 dôi vth lành dao  doanh nghip nhà nuóc không 
nghiern tue thirc hin hoc thirc hin không có kêt qua Dê an tái Co câu, cô phan boa, 
thoái von nba nuâc và nhim vii duçic giao trong quân 1, diêu hành doanh nghip; 

- DAy mnh thirc hin tinh giân biên ch, Co cAu laj  di ngü can b, cong chirc, 
viên chüc gàn vi cái each to chirc b may hãnh chInh nhâ nuóc; tang cumg cong 
khai, rninh btch trong boat dng cong vi, nâng cao näng lirc, trInh d di ngfl can 
b, cong chüc, viên chirc, gop phãn nâng cao näng lijc, hiu qua boat dng cüa h 
thông chinh trj; 

- DAy rn?nh  cOng tác dào tao  nâng cao chAt hrqng di ngü can b lam cOng tác 
quyêt toán các di,r an dâu tu ô huyn, xã nhäm nãng cao tiên do và chat krcing cong 
tác thanh quyêt toán von dâu tu các dr an hoàn thãnh sr diing von nhà nithc, gop 
phãn bão v lçii ich hçrp pháp cüa nba thâu va hn chê that thoát ngân sách nba nuâc. 

4. Thtrô'ng xuyên kim tra, thanh tra, xtr 1 nghiêm các vi phm quy d1nh 
ye THTK, CLP 

- Tang clr&ng cong tác thanh tra, kim tra vic xây diing và thirc hin Chu'ong 
trInh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut trong 
các 11th vrc theo quy djnh cüa Luât THTK, CLP. Các so, ban, ngânh, don vj, dja 
phicing xây drng kê hoach kiêm tra cii the (giao thành chi tiêu) lien quan den 
THTK, CLP trong do, xây dirng ké hoach và t.p trungtO chrc kiem tra, thanh tra 
mt sO nOi  dung, 11th virc, cong trInh tr9ng diem, cv the can t.p trung vào các llnh 
vrc sau: 

+ Co ch diu hành và t chüc thrc hin các D an, Chuung trInh có ngun tCr 
ngan sách nhà nithc cüa các sO, ban, ngành, dja phucing; 

+ Quàn l, sir diing dAt dai; tài nguyen thiên nhiên; 

+11th hinh trin khai thirc hin các d1x an dAu tu sir diing ngân sách nhà nuOc 
hotc cO nguôn gôc tir ngãn sách nba nuOc; 

+ Quân 1, sir diing tri sO lam viêc, nba cong vi1, cOng trInh phüc 1çi và djch 
vt cOng cong; 

+ Quan 1, si'r ding kinh phi các chixong trinh mc tieu quôC gia; chucing trmnh 
mic tiêu; các qu5 tài chInh; 

+ Mua sam, trang bj, quãn l, si.'r dicing phuong tin di lai; trang thi& bj l 
vic; trang thiêt bj y tê, thuOc phOng bnh, chUa bnh phiic vv boat dng cüa các co 
sO y tê do ngân sách nhà nuOc cap kinh phi; 
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- Thu tru&ng các don vi chü dng xay dirng k hoich kim tra, tr kim tra tai 
các don vj và chi do cong tác kiêm tra, tr kiêm tra t?i  ckm vj trirc thuc. 

- Di vâi nhQng vi phm dixçxc phát hin qua cong tác thanh tra, kirn tra, thu 
truOng don vi phâi khac phiic, xir 1 hoc dê xuât, kiên nghj c quan có thám quyên 
có bin pháp xir 1. Thrc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut ye xi:r 1 vi phm 
doi vii ngiii drng dâu co quan, don vj de xãy ra lang phi. 

5. Tang cu*ng thyc hin cong khai, nãng cao hiêu qua giám sat THTK, 
CLP: 

- Ngu&i dimg du c quan, don vj sir ding ngãn sách nhà nuâc phái thrc hin 
trách nhim cong khai theo dung quy djnh ciia pháp 1ut, tp trung thirc hin cong 
khai vic sir diing ngân sách nhà nuâc vá các nguOn tài chInh dixçic giao theo quy 
djnh. Khuyen khich thirc hin hInh thirc cong khai trén trang thông tin din tCr nhäm 
nãng cao hiu qua và tiêt kim ngãn sách (tr1r nhffiig ni dung thuc bI mt nhà nuc 
theo quy djnh cüa pháp 1uQLt); 

- Phát huy vai trô giám sat cüa các t chüc, doàn th trong cci quan d kjp thii 
phát hin các hành vi vi phm ye THTK, CLP. Tang ci.thng vai trô cUa nguñ dan 
trong viêc theo dOi, dánh giá viêc chap hành các quy djnh ye quãn 1 dâu tu; 

- Th?c hin cong khai hanh vi lang phi, kt qua xi:r l hành vi lang phi theo 
quy djnh. 

6. Dy mnh cãi cách hành chInh, hiên di hOa quãn l; thirc hin kiên trI, 
kiên quyêt, CO hiu qua trong cOng tác du tranh phông, chng tham nhung, 
lang phi; tang cuông phôi hqp githi các co quan trong THTK, CLP: 

- Tang cuing cOng tác chi dao  vic thirc hin cãi each hành chInh cüa các c.p, 
các ngành ga.n vi THTK, CLP trong các linh viic; thirc hin có hiu qua hin di 
hóa quan l hành chinh nhà nuâe thông qua vic hoán thin và day mnh hot dng 
cOa mng thông tin din tCr hành chInh cOa ChInh phU trên Internet; 

- Tiêp tic dy mnh câi each thu ti1c hành chInh trong tt cã cac 11th virc; nãng 
cao hiu qua cOng tác kiêm soát thu tic hành chInh, trong do chO tr9ng vic thâm 
djnh, rà soát các van ban quy phm pháp 1ut quy djnh ye thu tiic hành chInh cua các 
cciquan nhá niic dja phuong, bâi bO các thu tiic hành chInh gay trâ ngi cho phát 
triên san xuât, kinh doanh; 

- Các Si, Ban, ngành, dja phuang trin khai có hiu qua pháp 1ut v phOng 
chông tham nhtng, tiêu c1rc, THTK, CLP; dê ra các bin pháp cii the dê tang cuOng 
tInh cong khai, minh btch, trách thim trong hot dng cong vi1; 

- Tang ci1ng phi hçp trin khai vic THTK, CLP gitta các S, Ban, ngânh, 
dja phucmg; phôi hçip chat ch giüa các ccr quan Dang, Nba rnthc, Mt trn TO quOc 
Vit Nam các cap, các doàn the dê thijc hin có hiu qua cOng tác THTK, CLP; phát 
huy vai trO giám sat cüa các to chuc, doãn the trong c quan, cua than dan dê kjp 
thyi phát hin các hành vi vi ph?m ye THTK, CLP. 



TM. UY BAN NHAN DA 
U TJCH 
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Trén day là tInh hinh thiic hành ti& kim, chng lang phI tinh Quãng Tn tü 
dâu näm den 31/10/2022. UBND tinh kInh báo cáo Hi dông nhãn dan tinh khóa 
Vifi k' h9p thir 13 theo döi, chi dao./m1  

No'i ,zhân: 
- Nhu trên; 
- ChU tjch, các PCT UBND tfnh; 
- So Tài chInh; 
- Luu: VT, TCTM. 

VO Van Wing 
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