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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

THI XA C1A LO Dc 1p -Tii' do - Hinh phIic 

      

      

CHI1NG TRINH 
Thiic hành tiêt kim, chông lang phi cüa thj xä Cfra Lô 

giai don 2021 - 2025 
(Ban hành kern theo Quyê't dfnh sá: /QD-UBND 

ngày thcng nárn 2021 cza UBND thj xd Ctca Lô) 

I. MJC TIEU, YEU CAU, NHIM VJ TRQNG TAM CUA THç'C 

HANH TIET KIM, CHONG LANG PH! (SAU DAY GQI TAT LÀ THTK, 
CLP) GIAI DON 2021 - 2025 

1. Misc tiêu 

Miic tiêu cüa thrc hành tit kim, chng lang phi giai don 2021 - 2025 là 
trit d THTK, CLP trong các linh vIe, gop phn huy dng, phân b, si:r d1ing có 
hiu qua các ngun 1irc d phông, chng, ngän chtn dai  djch Covid-19, dam báo 
phát trin kinh t - x hôi, quc phàng, an ninh, phn du hoàn thành các chi tiêu 
Nghj quyêt Di hi Di biêu Dàng b thj xà Cira Lô lan thir VI, nhim kST 2020 — 
2025 và k hoch giai dotn 2021 - 2025. 

2. Yêu câu 

a) THTK, CLP phài barn sat chü trumg, djnh hrncng tti các Nghj quyk cüa 
Dáng b thj xã Cira Là, Hi dng nhân dan th xã, phn dAu hoàn thành các chi 
tiêu chü yu v kinh t, xã hi d ra tii K hoach phát trin kinh t - xã hi 5 nàm 
2021 -2025 thi xâ Cra Là. 

b) THTK, CLP phâi dam bâo thüc dy vic huy dng, quân l, khai thác, 
sir dung có hiu qua các ngun lirc cüa nn kinh t cho phát trin kinh t - xä hi 
cüa thj xä. 

c) THTK, CLP phái duçc xác dinh là mt trong nhUng nhim vli tr9ng tam, 
mang tInh thuè'ng xuyên cüa các c.p, các ngành, các dja phucmg, các doanh 
nghip và nhân dan, gn vOi d cao trách nhim cüa ngixi dimg du trong chi dto 
diu hành và t chirc thirc hin; dam bào phân công, phân cp cii th, rO du mi 
thuc hiên. 

d) Các chi tiêu THTK, CLP trong các linh virc phái dirçc hrgng hóa ti da, 
bâo dam th?c chat, có cci s cho vic dánh giá, kim tra, giám sat kt qua thuc 
hin theo quy djnh. 

d) THTK, CLP phài gän vói tang cung cong tác thanh tra, kim tra, kim 
toán, giám sat, thiic dy cài cách hành chInh, sp xp t cht'rc bô may cüa h thng 
chInh trj, phông chng tharn nhüng, tiêu cut. 
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3. Nhim vi trçng tam 

a) Thrc hin hiu qua các nhim vi, giâi pháp chü yu trong các linh virc 
d khôi phçic và phát trin kinh t, phn du thirc hin cao nht các mic tiêu, 
nhim v11 phát trin kinh t - xa hi d dugc d ra d gop phn dua tc d tang 
trithng kinh th thj xã bInh quân 5 nãm khoâng 13% - 14%, bInh quân giá trj gia 
tang du ngixôi dn näm 2025 dat  khoâng 250 triu dng. 

b) Tiêp ti1c cc cu 'aj  chi Ngân sách nhà nuc theo huing tang t' tr9ng chi 
du ta phát trin, giâm t tr9ng chi thumg xuyên, dam báo chi cho con nguñ, an 
sinh xã hi và chi cho quc phông, an ninh. Sit chat k 1ut, k cuang tâi chInh, 
ngân sách; mi rng ca so' thu, tang cuo'ng quãn 1 thu, thirc hin quyt 1it cac 
giái pháp cMng tht thu, chuyn giá, trn thu, thu hi nç thug. Tip tc quán triêt 
nguyen tc cong khai, minh bach  và yêu cu trit d tit kim, chng lang phi 
trong trin khai nhim vi, dir an, d an. Thirc hin dung dir toán ngân sách nhâ 
nuo'c theo dir toán duçc giao. 

c) Thirc hin quân 1 nq cong theo quy djnh cüa Lut Quân 1 nç cong närn 
2017 và cac van ban hu'o'ng dn. Cong khai, minh bach  trong quân 1 n cOng vâ 
gn vói trách nhim cüa co quan, t chCrc, cá nhân có lien quan. 

d) Tang cuO'ng quán 1, dy nhanh tin d thirc hiên, giãi ngân vn du tu 
cOng, trong do tp trung du tu các cong trInh kt cu ha tng tr9ng diem. 

d) Dy manh  trin khai thi hành Lutt Quán l, so' dimg tài san cOng và các 
van bàn quy djnh chi tit thi hành Lutt. 

e) Chng lang phi trong quân 1, so' diing tài nguyen thiên nhiên, trong xo' 

1)' 0 nhiêm môi truO'ng. 

g) Tip tiic thrc hin câi cách chInh sách tin lu'ang và bào him xä hi. 
Kiên quyt di mo'i, sp xp t cho'c b may, tinh gián biên ch gn vo'i co cu 'a 

di ngü cOng cho'c, viên cho'c. Triên khai quy& 1it cOng tác sp xp, t cho'c 'a1  
các don vj si1 nghip cOng 1p bào dam tinh gçrn, hoat dng hiêu luc, hiêu qua. 

II. MQT sO CHI TIEU TIET KIM TRONG CAC LNH VU'C 

THTK, CLP dixqc thirc hin trén tat ca các linh virc theo quy djnh cüa Lut 
THTK, CLP, trong do tp trung vào mt sO 1mb v1rc cv th sau: 

1. Quãn 1, sfr diing kinh phi chi thtrô'ng xuyên ngãn sách nhã nu'ó'c 

a) Thirc hin sit chit kS'  1utt tài khóa - ngân sách nba nuóc, trong do: 

- Trit dê tiêt kim các khoân chi th'tthng xuyên cña ngân sách nhà nu'óc 
(khOng k tin luong và các khoán có tInh cht luong) d u'u tiên tang chi du tu 
phát trin. Râ soát các nhim vv chi chua thvc sir cp thit; han  ch ti da b 
sung ngân sách nhà nuo'c ngoài dr toán, t chüc 1 hi, hi nghj, hi thâo, khánh,,/ 
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tit,... dành ngun phông chng, khc phiic hau  qua cüa dch bnh, thiên tai, bin 
di khI hâu, thuc hiên các nhiêm vu chi an sinh xâ hôi, dam bâo an ninh, quôc 
phông và cái cách chInh sách tin lucing, bão him xA hi. 

Thrc hành tit kim trong vic tang hoa chiic mrng theo quy djnh tti Cong 
van so 77-CV/TW ngày 2 1/01/2020 cüa Ban Chip hành Trung uang. 

Dam báo ngun ngân sách d thirc hin tt các ch d chInh sách an sinh 
xã hi, huy dng các ngun luc d h trg các di tuçmg yu th& giâm nghèo da 
chiu; lam t& han cong tác dn on dáp nghia. Quán 1 mng hthi an sinh xã hi 
thng nht trên nn tang s, kt ni lien thOng, tIch hcp các h thng d lieu v 
bâo him xâ hi, dan Cu..., tránh trVc  igi chInh sách. 

- Di mi manh  me co ch quãn 1 ngân sách nhà nuó'c v khoa bce trên 
tinh thAn tit kim, hiu qua, d cao tinh thAn tir 1rc, tir cuông; xay dirng rO trng 
tam, trQng dim; hung ti phiic vu san xuAt, kinh doanh; uu tiên nghiên ciru, irng 
diing cong ngh phông, cMng dch Covid- 19. 

- Sir ding hiu qua kinh phi ngân sách nhà nuó'c thirc hin nhim v11 giáo 
diic vâ dào to theo phuang châm lAy hc sinh lam tr9ng tam, nba tru&ng lam nn 
tang, giáo viên là dng 1rc, di mâi tu duy tü trang bj kin thrc sang trang bj näng 
1irc, phAm chAt toân din cho hc sinh, lAy hiu qua và si,r hâi lông cüa nguôi dan 
lam thuéfc do. Tiêp tiic dAy mnh xã hi hóa, tài trg giáo diic nhAm thu hiLit các 
ngun hrc ngoài nba nuâc dAu tu cho giáo dye, dâo tao, phát tn6 nhân Fc chAt 
luçmg cao. 

- Sir diing hiu qua kinh phi ngân sách nhà nm9c cAp cho sir nghip y t. 
DAy mtnh xã hi boa, buy dng tang th các ngun lirc cho dAu tu phát tn6 h 
thng y t, h tAng Trung tam y t, tram y t các phumg. Tüng buc chuy6 chi 
thumg xuyên t1r ngân sách nhà nithc cAp trirc tip cho ca s khám, chiTta bnb 
sang h trg nguYi tham gia bão him y th gAn vi l trInh tInh dung, tinh dü giá 
djchvçtyt. 

b) Quyt 1it di mcci h thng t chüc và quãn l, nâng cao chAt lugng, 
hiu qua hot dng don vj sir nghip cOng 1p theo tinh thAn Nghj quy& s 19-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 näm 2017 cüa Hi nghj lan thir 6 Ban ChAp hành Trung 
uo'ng Dáng khóa XII. Di vOi djch vii sr nghip cong sir ding ngân sách nba 
nu6c, quy djnh giá dch vi sir nghip cong t1rng buc tinh du các chi phi di vi 
các loti djch vi co bàn, thit y6, dng thai gAn vOi chinh sách h trg phü hçip 
cho ngui nghèo, di tugng chInE sách; di vó'i giá djch v sr nghip cong không 
sir dung ngân sách nba nithc thi giao quy6 tir chü cho các don v cung üng dch 
viii tr quyt djnh giá theo nguyen tAc bâo dam bü dAp chi phi và có tIch lQy, phü 
hçip vth giá loti hInh dch vi tuong tr, c?nh  tranh cüa các don vj cung ung djch 

V 



4 

vii trén thj tnthng; tri'r các djch viii cong nhà nuóc phái quàn 1 giá theo quy djnh 
pháp 1ut v giá. 

2. Quãn 1,sfrdtingvEn dâuttrcông 

a) Thirc hin có hiu qua các quy djnh cüa Lut Du tu cong s 
39/2019/QH14 và các van bàn huó'ng dn Lu.t d vn du tix cong thirc sir dóng 
vai trô din dat, thu hut ti da các ngun hrc tr các thành phn kinh t khác theo 
phuong châm "du ti.r cOng dn dt du tu tu", ngun içrc ben trong là c bàn, lâu 
dài, quyt djnh, ngun 1irc ben ngoài là quan tr9ng d phiic v1i các mic tiêu phát 
trin kinh t - xã hôi, dc bit là du tu phát trin h thng kt cu ha tang theo 
phuang thrc di tác cOng tu. 

b) Thrc hin tit kim ti'r chü tnrang du ttx, chi quyt djnh chü trirnng du 
tu các dir an có hiu qua và phü hçip vi khà nAng can di ngun vn du tu cOng; 
dam bào 100% các dir an du tu cOng có dy dü thu tiic theo quy djnh cña Lut 
Dâu tu cOng. 

c) Vic b trI vn du tu cOng phâi phü hçip vói djnh huó'ng m1ic tiêu, k 
hoach phát trin kinh t - xã hOi  5 nàm 2021 - 2025, djnh huáng xây dirng k 
hoach dâu tu' cOng trung han  giai doan 2021 - 2025. Dông thi, phài thirc hin 
dung thu tir uu tiên quy djnh. Du tu cOng có trQng tam, tr9ng dim, các linh vuc 
uu tiên, các cOng trInh phiic vii phát trin du ljch, kt n& gica các phu?ng, giüa 
thj xä vâi các huyn. . .vüa gia tang dng 1irc tang trithng, vra bào dam an sinh xã 
hi, thu hçp chénh 1ch vuing min và khoãng cách giàu - nghèo. Mirc vn b trI 
cho trng dr an phãi phü hcp vri tin d thrc hin và khà nang giài ngân trong 
t&ng nàm. 

d) Kiên quy& khc phic tInh trang dâu tu' dan trài, lang phi, kern hiu qua; 
thirc hin ct bô nhing dir an chua thi.rc sir cn thit, cp bach; kim soát s lugng 
các dir an khñ cong mó'i, bâo dam tirng dir an khài cOng mói phài có giài trInh cii 
th v su cn thi&, hiu qua du tu và sir tuân thu các quy djnh pháp 1ut. 

d) Tam  img, thanh toán vn du tu theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t dam 
bão tin d thirc hin dij an và thai han  giái ngân, sü diing vn hiu qua. Tang 
ciRng cong tác quyt toán dir an hoàn thành thuc ngun vn nhà nuâc, han  ch 
tInh trng tn dng quyt toán dr an hoàn thành. 

3. Quãn 1, sir diing trt, sir lam vic, nhà cong viii, fài san cong 

a) Tip tic trin khai dng b Lut Quãn 1, sir dung tài san cOng nàm 2017 
và các van bàn hung dan. 

b) T chuc rà soát, sp xp 'a  tài san cOng, dc bit là dôi vói các CO S 

nhà, dt bâo darn su diing dung miic dich, tiêu chun, djnh muc theo ch d quy 
djnh và phü hçip vó'i yêu câu nhim vçi, huông dn mic tiêu närn 2025 hoàn thành,,,/ 
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vic sp xp lai, xü 1 nhà dt thuc so' hru nhà nuóc; t chirc xir 1 tài san dung 
pháp 1ut, cong khai, minh bach,  không d 1ng phi, tht thoát tài san cOng. Thçrc 
hin nghiêm quy djnh pháp 1ut v du giá khi ban, chuyn nhuç'ng tài san công; 
xü 1 nghiêm các sai phm. 

c) Vic thirc hin quãn 1, bâo trI, khai thác tài san kt cu ha tng báo dam 
cong khai, minh bach  theo quy djnh cüa pháp 1ut v du thu, du giá. 

d) Thirc hin mua sm tài san theo diiing tiêu chu.n, djnh müc và ch do 
quy djnh dam bão tit kim, hiu qua, cong khai, minh bach. Han ch mua xe ô tO 
cong và trang thit bj dt tin. 

d) Co co ch quàn l chat chê, hiu qua vic sir diing tài san cong vào milc 
dich kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien k&. Chi so' diing tài san cong vào mic 
dIch cho thuê, kinh doanh, lien doanh, lien kt trong cac triiO'ng hçp duçrc pháp 
lut quy djnh, có D an duçic cp có thrn quyn phê duyt và phãi dam bào theo 
các yêu cu quy djnh tai  Lut Quàn 1, so' dçing tài san cong và van bàn huo'ng 
dn nhtm phát huy cOng sut và hiu qua so' diing tài san; kiên quyt chm do't, 
thu hM tài san cOng si:r dçing vào m1ic dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien 
kk không dung quy djnh. 

4. Quãn I, khai thác, sir diing tài nguyen 

a) Quãn l chat chë, nâng cao hiu qua so' ding, phát huy ngun lirc kinh 
t, tài chInh to' d.t dai cho phát trin kinh t& giám khiu kin trong linh virc dt 
dai. Tang cuo'ng thanh tra, kim tra, giám sat vic thirc thi chInh sách, pháp lut 
v dt dai theo huOng phi hçp chat chë to' c so'. Phi hçp thrc hin vic xo' l), 
thu hi các din tIch dt dai, mt nuóc so' diing không dung quy djnh cüa pháp 
lut, so' d1ing dt sai mic dIch, sai quy hoach, k hoach so' diing dt, so' diing lang 
phi, kern hiu qua, bO hoang hóa và 1n chim dt trái quy djnh. 

b) Quàn l và khai thác bn vü'ng, si:r dung tit kim, hiu qua ngun tài 
nguyen nuâc. 

c) Tip tiic dy manh  bâo v và phát trin ro'ng, nht là ro'ng phông h yen 
bin, phat trin rt'rng, bâo tn dia dng sinh h9c d dat  t' 1 che phü ro'ng. 

Thirc hin có hiu qua D an trng 1 t' cay xanh giai doan 2021 - 2025 
duac Thu tuo'ng Chrnh phu phê duyêt tai Quyêt dinh so 524/QD-TTg ngay 01 
tháng 4 näm 2021. 

d) Dy manh nghiên co'u, diu tra ca bàn v tài nguyen và mOi truo'ng bin 
va hâi dâo theo Quyt djnh s 28/QD-TTg ngày 07 tháng 01 nàm 2020 cüa Tho' 
tuo'ng ChInh phü phê duyt Chuo'ng trInh tr9ng dim diu tra Co bàn tài nguyen, 
môi trumg bin và hãi dào dn nàm 2030 phat trin kinh th bn vttng kim soát 
cac ngun ô nhim mOi truo'ng nuo'c bin, báo v môi triio'ng bin Co'a Lô, khu 
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vrc Dâo Ngu, yen song Lam, khu vrc Câng Cira Lô, bão tn cánh quan và da 
dtng sinh h9c bin; tang cumg khã nãng chng chju cüa các h sinh thai biên 
tnróc tác dng cüa bin di khI hu. 

e) Khuyn khIch phát trin näng lu'çmg tái tio và sü diing tit kim nàng 
1uQ'ng; trin khai du ni h thng sr 1 nthc thai thj xã và tang cu'ng sir diing 
nrnfc sch, nuc may, hn ch ti da khai thác nuóc ngm. 

g) Xir 1 nghiêm các co si gay o nhim mOi tru?ng; kim soát chat ch Co 
si tim n nguy Ca gay o nhim môi truàrng và các ngun xà thai; tp trung xi.r l 
rác thai, nhân rng mO hInh xir 1 rác thai hiu qua, bn vüng; thrc hin vn 
chuyn rae kjp thyi tránh tn d9ng nht khu lam viên, càng sang cat bAi bin, phn 
du CáC ca s kinh doanh ( khách stn, nhà hang) du nM vâo h thng xü 1 nithc 
thai thj xã, t' l thu gom và xir 1 chit thai rtn sinh hoat  do thj dit 98%. 

5. To chile sap xêp b may cfla h thông chInh trj; quãn l', sii diing lao 
dng và thôi gian lao dng 

a) Tip tiic dM mdi, sp xp t chirc b may cüa h thng chinh trj tinh gpn, 
hoat dông hiu lrc, hiu qua. Phân djnh rO chüc näng, nhim vçt, quyn hmn ci1a 
trng ca quan, t chirc. Dy mnh tinh gián biên ch, cái each quân 1 biên ch theo 
vi trI viêc lam, chirc danh và chirc vu lãnh do. 

b) Thirc hin dng b, hiu qua các giãi pháp, nhim vv d nâng cao näng 
SUtt lao dng. 

c) Dy mnh cãi cách hành chInh, nht là cài cách thu tiic hành chInh, gn 
kt chat ch vi vic kin toàn t chirc, tinh gián biên ch, bão dam dan chi, cOng 
khai, rninh btch, chuyên nghip, phiic v1i nhân dan. Xây dirng chInh quyn din 
tà, thj xã din tir phc vi1 nguôi dan và doanh nghip. 

III. GIAI PHAP THIXC HIIN MVC  TIEU, CHI TIEU TIET KIEM 

1. Tang eu'ô'ng cong tác lãnh do, chi dio v THTK, CLP 

Thu tnthng các phông, ban, ngành, Chü tjch 1Jy ban nhân dan cac phu'ô'ng 
có trách nhirn chi dao,  quán trit vic thirc hin CáC mic tiêu, chi tiêu THTK, 
CLP cua giai do?n 2021 - 2025 theo djnh hurng, chü tri.rang cua Dàng v THTK, 
CLP, xác djnh day là nhim vii quan tr9ng, xuyên suôt Ca nhim kS'  cong tác; xây 
drng k hotch thrc hin cii th các mic tiêu, chi tiêu tit kim cho tirng linh VrC 
gn viii cong tác thanh tra, kim tra thu&ng xuyên, phân cOng rO rang trách nhirn 
cüa tmg ca quan, t chirc, don vj; dua kt qua THTK, CLP là tiêu chi dánh giá 
trong cOng tác thi dua, khen thithng và b nhim can b, cong chuc, viên chrc. 
Tang cthng vai trô, trách nhim cüa ngui dung dâu co quan, to chuc, dan vj 
trong vic lânh dao,  chi do t chuc, trin khai THTK, CLP ti ca quan, t chuc, / 
dcrnvi. 
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2. Dy minh cong tác tuyên truyn, giáo dic; nãng cao nhn thñ'c, 
trong THTK, CLP 

a) Xác djnh THTK, CLP là nhim vu thung xuyên cüa don vj; tuyên truyên 
sâu rng dn tüng can bô, cong chüc, viên chüc thuc phm vi quán 1. 

b) Stir ditng các hInh thüc tuyên truyn: báo, dài, trang thông tin din th, to 
chüc hi nghj... kt hcip vôi các hInh thrc tuyên truyn khác cho phü hçp vi dc 
dim tInh hInh, nhim vii duqc giao cüa các dja phuo'ng, doWn vj. 

c) TIch circ phi hçp chtt chê vi các t chirc chInh trj - xà hi, cc quan 
thông thn, báo chI thrc hin tuyên truyn, vn dng v THTK, CLP. 

d) Kjp thii biu duong, khen thuing nh&ng guong din hInh trong THTK, 
CLP; bào v ngui cung cp thông tin phát hin lang phi theo thm quyn. 

3. Tang cu'ông cong tác chi do, diu hành, t chirc thtrc hiên trên các 
linh vuc THTK, CLP 

a) V quán 1 ngân sách nhà nuóc 

Tang cu?mg cong tác thu ngân sách, dam bào nguOn ngân sách bn vüng; nâng 
cao hiu l?c,  hiu qua quán l thu, chng tht thoát, gian ln thu; tang duông cOng 
tác chng chuyn giá. 

fMy manh  vic quán 1 tài chinh - ngân sách nhà nuâc trung han,  darn báo 
sir dng b, thng nht giüa k hoach  d.0 tu cOng trung han  vói k hoach  nç công, 
k hoach tài chinh trung han, thirc hin thng nht k hoach  tài chinh trung han 
03 nàm (cun chiu) theo quy dnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc. 

Tiêp tiic dôi mói phuo'ng thüc quân 1 chi thithng xuyên, tang cung du 
thu, dtt hang, khoán kinh phi, tang cithng trách nhirn cüa các Co quan, don vj 
sr diing ngân sách nhà nuc, cá th hóa trách nhim cá nhân trong quán 1, sr 
diing ngân sách nhà nuóc và các ngun 1rc tài chInh cong. 

b) V quãn 1 nç cong 

Tang cung nàng 1irc quân 1 ng cOng, dôi mOi mO hInh tO chrc, nâng cao 
chit luçing can b; dy manh  lrng dirng cOng ngh thông tin trong quàn 1 nç cOng. 

c) V quãn 1 vn du tu cOng 

Nâng cao cht luçmg cOng tác chu.n bj và t chirc thirc hin dr an du tu' 
cOng, bao dam phü hçp vi thirc t, han  ch phãi diu chinh trong qua trInh trin 
khai; kim soát chat chë pham vi, quy rnO, tng mirc du tu cüa tiirng dir an. 

Rà soát, hoàn thin h tMng quy chun, tiêu chun, dnh mrc kinh t - k 
thut, don giá xây drng, sut du tu xây di.ing cOng trInh phiic vi các ngành kinh 
t. Tang cithng hiu içrc, hiu qua cOng tác 1ira chçn nhà thu, quán 1 du 
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day rnnh thirc hin dâu thâu qua mng dê giám bó't chi phi hânh chInE. Dôi rnó'i, 
nâng cao vai trô cong tác giám sat, dánh giá du tu trong hott dng quán 1 dâu 
tu theo hithng giám các hoit dng tin kim và tang cung hu kiêm. 

Xây drng phuong pháp, tiêu chi dánh giá hiu qua du tu các chuong trInh, 
dr an du tu cOng; gtn trách nhim cüa ngi.thi dirng d.0 trong vic thrc hin ké 
hoch du tu cong. Dy mnh 111ng diing cong ngh thông tin, tin h9c boa trong 
cong tác giám sat, dánh giá du tu. 

d) V quãn 1, si'r diing tài san cong 

Tip tiic thirc hin hin dai  hóa cong tác quãn l tài san cOng và sr diing 
Co so' dü lieu quc gia v tài san cong d tü'ng buc cp nht, quân l2  thông tin 
cüa các tâi san cOng. 

Tang cithng cong tác kim tra, giám sat vic quân l, sr dung tài san cOng 
tai các Co quan, don v; kim dim trách nhim, xir l nghiêm theo quy djnh cOa 
pháp lust  lien quan dM vâi các t chüc, cá nhân thuc thm quyn quán l có hành 
vi vi phm. 

d) V thirc hin Co ch tài chInh di v6i don vj s1r nghip cOng 1p 

Di mâi phuong thirc quán l, nâng cao näng lçrc quân trj don vj sir nghip 
cOng lap thuc phm vi quán l, bâo dam chat chë, hiu qua, gop ph.n nâng cao 
chit lucng hot dng cung iirng các djch v11 sr nghip công, dáp trng yêu cu cüa 
xãhôi. 

e) V quân 1 tâi nguyen 

Tang cumg tuyên truyn, giáo dc, nâng cao nhn thirc, thüc trách nhirn 
và nâng cao hiu qua thirc thi pháp lut v quãn l tài nguyen, bâo v môi tru'rng 
và irng phó vói bin di khI hu. 

Tang cumg cOng tác quán l, sir ding dt dai dam báo hiu qua, tit kim. 
g) V quail l lao dng, thai gian lao dng 

Hoân thin h thng v trI vic lam Va CO CU ngtch cOng chtrc, vj trI vic 
lam viên chüc lam can cü cho vic quán l, sir ding lao dng, thai gian lao dng 
hiu qua Va lam co so d thirc hin câi cach tin luong. 

Di mi minh me quy trInh, phuong thrc và thirc hin cOng khai, rninh 
bach, dan chü trong quy hoach, d bat,  b nhim can b vâ tuyn ding, sr ding 
cOng chiirc, viên chüc. 

4. Thii'c hin cOng khai, giám sat thçrc hành tit kim, chông lang phi 

a) Các phông, ban, ngânh, don vj, UBND các phuO'ng thirc hin, chi dao vâ 
hithng dn các don vj thuc phm vi quân l thirc hin cOng khai theo dung quy 
dnh cüa Lut Thirc hành tit kirn, chng lang phi. 
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b) Phát huy vai trô giárn sat cüa các th chüc, doân th trong co quan, don 
vj d kp thai phát hin các hành vi vi phm v THTK, CLP. 

c) Thirc hin cong khai các hành vi lang phi, k& qua xir 1 hành vi lang phi 
theo quy djnh. 

5. Dy manh cal each hãnh chInh, ü'ng diing cong ngh thông tin, hin 
dii hóa quãn 1; tang ctrô'ng phi hyp glira các co quan trong THTK, CLP 

a) Tip tVc  ct giám thixc cht thu tçic hành chInh thuc thm quyn, tto 
diu kin thun igi nht cho doanh nghip, h kinh doanh phát trin kinh t. Tang 
cuông k lut, k' cuang hành chInh, nâng cao trách nhiêm cüa ngui dirng du 
và cüa can b, cong chuc, viên chirc trong thirc thi cong vu. 

Dy minh img dicing cOng ngh thông tin trong hot dng cüa các co quan 
nba nuó'c. Tang cuông khâ näng tip cn dch vii hành chInh cOng cüa nhQ'ng di 
tucYng khó khàn dc thu. Thüc dy vic xir 1 h so cOng vic trên môi trung 
mng, chuyn di tmg bithc vic diu hành dira trên giy t?Y sang diu hành bng 
dü lieu. Hoàn thin các h tMng thông tin mt cCra din tir, Cng djch vii cOng 
các cp, lien thông gitia các Co quan. 

b) Các don vj triên khai có hiu qua pháp 1ut THTK, CLP gn vó'i cong 
tác phông chng tham nhüng. 

6. Kiêm tra, thanh tra, xir I nghiêm eae vi phm quy ctjnh ye thtrc hãnh 
tiêt kim, chng lang phi 

Dty mtnh cOng tác thanh tra, kim tra vic xây drng và thirc hin Chuong 
trInh THTK, CLP; thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
trong các lTnh vIrc theo quy djnh cüa Lu.t THTK, CLP và pháp lut chuyên ngânh. 

b) Thu tru&ng các don v chii dng xây dçrng k hoch kirn tra, tir kirn tra 
ti các don vj mInh và chi dto cOng tác kim tra, tu kim tra ti don v cp duó'i 
truc thuôc. 

c) Di vi nh&ng vi phm duçc phát hin qua cong tác thanh tra, kirn tra, 
thu tnthng don vj phài khc phitc, xu 1 hoc d xut, kin nghj co quan có thrn 
quyn có bin pháp xir 1. Th?c hin nghiêrn các quy djnh pháp 1ut ye xu ly vi 
phm d6i vui ngithi dung du co quan, don vj và các cá nhân d xãy ra lang phi. 
Quyt 1it trong xu 1 kt qua thanh tra, kirn tra d thu hi ti da cho Nhà nuó'c 
tin, tài san bj vi phm, sü diing sai quy djnh, lang phi phát hin qua cOng tác 
thanh tra, kim tra. Dng thi có co ch khen thuO'ng, biu duong kjp th?i các Ca 
nhân, t chüc có dóng gop cho cOng tác THTK, CLP, t?o  tInh lan tOa sâu rng. 
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IV. TO CHUC THC HIN 

1. Can cir Chuang trmnh thrc hành tit kim, chng lang phi giai don 2021 
- 2025, Thu trithng các phông, ban, ngành, dan vj, Chü tjch UBND các phu'?rng 
chi do xây drng Chuang trInh hành dng tang cu?ng THTK, CLP giai doin 2021 
- 2025 cüa Ca quan, dan v mInh dng thôi chju trách nhim trithc Uy ban nhân 
dan thj xä nu d tInh trtng lang phi. Phái xác djnh mt s nhim vii ci the thuc 
phim vi, linh v1rc quãn 1; quy djnh ci th thai hn thirc hin và hoàn thành. 

2. Các phông, ban, ngành, dan v thj xa, UBND các phung chi dto quán 
triêt ye viêc: 

a) Xác djnh ci th trách nhim cüa nguô'i diirng du ca quan, t chirc khi d 
xãy ra lang phi ti ca quan, dan vj mInh; trách nhim trong vic thirc hin kirn 
tra, kjp th?yi lam rö lang phi khi có thông tin phát hin d xi'r 12  nghiêm di vi các 
t chirc, cá nhân trong phm vi quàn 1 có hành vi lang phi. 

b) Tang cithng cong tác thanh tra, kim tra vic xây dimg và thirc hin 
Chuang trInh THTK, CLP giai don 2021 - 2025; thanh tra, kim tra vic thirc 
hin các quy djnh cüa pháp 1ut v THTK, CLP và các quy djnh có lien quan trong 
phm vi quàn 1. 

c) Thirc hin cOng khai trong THTK, CLP dc bit là cOng khai các hành 
vi lang phi và kt qua xu l hành vi lang phi. 

d) Hang nàm, thirc hin báo cáo tInh hInh và kt qua thrc hin Chuang 
trInh cüa UBND th xã v THTK, CLP và thirc hin dánh giá k& qua THTK, CLP 
trong chi thung xuyên theo tiêu chi quy djnh tai  Thông tu s 129/2017/IT-
BTC ngày 04 tháng 12 näm 2017 cüa B Tài chinh. Trên ca si d, xây drng Báo 
cáo THTK, CLP hang näm d gui phông Tài chinE - K hoach  tng hgp, trInh 
UBND th xã báo cáo S Tài chinh, UBND th xà dung thai han. 

Trong qua trInh to chuc triên khai thirc hin nu có vuOng mac, các ca quan, 
dan vj, UBND các phung tng hçip, báo cáo Uy ban nhân dan th xà (qua phOng 
Tài chinh - K hoach)  d xern xét, sua di, b sung cho phü hc'p././ 
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