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Triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 

2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban ngành, các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh (gọi tắt là các đơn vị, 

địa phương) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình triển khai 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 

của Quốc hội; đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung như sau: 

I. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chung về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị, địa phương quản lý. 

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình có giải 

pháp cụ thể, kịp thời để chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra 

qua công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(1); trường hợp khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

3. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận 

thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu 

vực công cũng như khu vực tư để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự 

trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

                                           
(1) Tại Văn bản số 1453/UBND-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Báo cáo số 48/BC-ĐĐBQH 

ngày 30 tháng 04 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

  Kính gửi:   
 

 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh. 
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4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao 

hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển 

nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, 

kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh, kịp 

thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng 

đầu của đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản trong quá trình 

phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc.    

6. Tăng cường công tác công khai các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 

5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, nhất là công khai công 

khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà 

nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên; các hành vi lãng phí và kết quả 

xử lý hành vi lãng phí sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. 

7. Tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại tài sản công đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo quy định. Thực 

hiện tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, hạn chế việc mua xe 

ô tô công và các trang thiết bị đắt tiền, không phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

8. Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; các cấp, các ngành 

quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 

coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người 

đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế, 

chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trên 

địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư của các công 

trình dự án sau hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công 

tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

10. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để 

từng bước giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo lộ trình, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự 
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nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng 

cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

11. Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình 

tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 

đoạn 2021-2025(2). Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Chương 

trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành, đơn vị, địa 

phương mình đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế nhiệm 

vụ chuyên môn để triển khai thực hiện. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Plông và các đơn vị có liên quan làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra các tồn tại, 

hạn chế và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể khắc phục đối với dự án 

Khu tái định cư của Thủy điện Đắc Đrinh, xã Đắc Nên, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum thuộc danh mục dự án đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước khác 

không hiệu quả hoặc lãng phí giai đoạn 2016-2021 (Phụ lục số 1 kèm theo Nghị 

quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội). Hoàn thành trong năm 2023. 

2. Trong năm 2023, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật có liên quan đến công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát và đề xuất các đơn giá, định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công còn thiếu hoặc còn chồng chéo, mâu 

thuẫn; đề xuất sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, 

khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; lao động, biên chế; quản lý, sử 

dụng tài nguyên đất, khoáng sản. 

3. Tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ 

và kịp thời theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, triển khai các biện pháp chống thất 

thu thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, tạo chuyển biến trong xử lý các khoản nợ 

đọng tiền thuế và các khoản thu khác; 

4. Quí I năm 2023 rà soát toàn bộ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách 

nhà nước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà 

nước các khoản chuyển nguồn không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải 

ngân theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách 

chính sách tiền lương chưa sử dụng bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, chặt chẽ, 

tránh thất thoát, lãng phí; 

5. Quản lý chặt chẽ việc huy động và quản lý, sử dụng các khoản vốn vay 

bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. 

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước theo đúng Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về quản lý ngân quỹ 

                                           
2 Tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
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nhà nước, bố trí nguồn để hoàn trả đầy đủ, kịp thời các khoản vay nợ kéo dài 

nhiều năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong dự toán, quyết toán ngân sách 

nhà nước hàng năm. 

6. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Xây 

dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể giải quyết các dự án sử dụng vốn nhà 

nước thua lỗ tại các doanh nghiệp. Làm rõ trách nhiệm và kết quả xử lý nghiêm 

trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các doanh nghiệp 

làm ăn không hiệu quả, gây ra thua lỗ, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng 

nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các nguồn vốn nhà nước khác; 

7. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội; 

8. Trong năm 2023, tập trung rà soát để đến năm 2025 hoàn thành việc 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh; có các giải pháp xử lý cơ bản các cơ 

sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích. Kiểm tra việc thực 

hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất 

phải thu hồi, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các 

cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

theo quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai 

mục đích hoặc để hoang hóa. 

9. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, 

khoáng sản; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng quy 

hoạch để bảo đảm khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm, hiệu 

quả, bền vững, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. 

10. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp 

tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công. Tăng cường xây dựng, đào tạo đội 

ngũ nhân lực khu vực công trên các lĩnh vực, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý 

các cấp. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện 

toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập. Đẩy mạnh cổ phần hóa, chuyển đổi các hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Rà soát, đánh giá lại việc giao, quản lý biên chế. Làm rõ 

căn cứ xác định biên chế khối sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Khắc 

phục tình trạng giảm biên chế bình quân tại tất cả các cơ quan, đơn vị; xác định 

biên chế phải căn cứ vào điều kiện, đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực, địa 

phương gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; 

11. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống 

tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà 



5 

 

nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán; 

12. Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính công, 

tài nguyên, khoáng sản. Tổ chức thanh tra chuyên đề hoặc thanh tra thường 

xuyên các nội dung liên quan theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội tại Báo 

cáo số 330/BC-ĐGS ngày 11 tháng 10 năm 2022 trong kế hoạch năm 2023 và 

các năm tiếp theo. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận, kiến nghị 

của các cơ quan thanh tra, kiểm tra. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, nghiên cứu và tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo việc 

thực hiện các nội dung cụ thể nêu tại Mục II văn bản này và Nghị quyết số 

74/2022/QH15 của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, 

ban ngành, địa phương; làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 

74/2022/QH15 của Quốc hội, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện Nghị quyết theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành có 

liên quan. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét xử lý 

theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VP  UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NNTN, HTKT, KTTH.NTS 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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