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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH B!NH DU5NG Dc 1p — Ttr  do — Hnh phüc 

CHUNG TRINII 
THIJ'C HANH TIET K1M, CHONG LANG PHI NAM 2018 

(Kern theo Quylt djnh so' 5i5 /QD- UBND ngày /4 /2018 
cña Uy ban nhán dan tinh BInh Du'cing) 

!. M1JC TIEU, YEU CAU, NH!M VJ TRQNG TAM CUA THIIC 
HANH TIET KJM, CHONG LANG PH! GIA! NAM 2018 

1. Miic tiêu 

Miic tiêu cüa thrc hành ti& kim, chng lang phi (THTK, CLP) 11am 2018 
là tip tiic dy mtnh cong tác THTK, CLP, hn ch và dy lüi lang phi dang 
din ra trong các linh vrc cüa di sng kinh t - xâ hi hin nay, nâng cao hiu 
qua quãn 1, sir diing ngân sách, sir di;ing tài san cOng, sü dçing thii gian lao 
dng, tiêu dung cüa can b, cong chrc, viên chcrc và ngui lao dng; tp trung 
xây drng các gãi pháp nâng cao hiu qua THTK, CLP nhm phát huy cao nht 
mi ngun lirc thirc hin các mlic tiêu tang tnthng, phát trin kinh t, n djnh d?ij 
sng, tiêu dung cüa nhân dan, bão dam an sinh xA hi. 

2. Yêu cu 

a) Dy mtnh vic THTK, CLP d dam bão hoàn thành các chi tiêu chü 
yu v kinh t, xà hi, mOi tnthng,... d ra ti K hoach  phát trin kinh t - xà 
hi cüa tinh 11am 2018; 

b) Thirc hành tit kim, chng lang phi phâi barn sat chü trt.ro'ng, djnh 
huàng cüa Bang, Nhà nuóc; dng thôi phài xác djnh THTK, CLP là nhim vii 
trçng tam cüa các cp, các ngành, các dja phwmg gn vâi vic thirc hin các 
thim vç phát trin kinh t - x hi cüa ngành, linh virc, phü hqp vói yêu cu cãi 
each hành chinh, bâo dam hoàn thành nhim vi ducic giao, không d ãnh hung 
dn hoat  dng bInh thuing cüa ci quan, t chirc; 

c) Thirc hành tit kim, chng lang phi phâi duc tin hành dng b vi 
các hot dng phông chng tham nhüng, thanh tra, kim tra, kim toán, cãi each 
hành chInh, sp xp b may tinh gun, hoat dng hiu liic, hiu qua; 

d) Thire hành tit kim, chng lang phi phài duge tin hành thuôiig xuyên, 

lien tiic a mci luc, mci nai vói sir tham gia cüa tt cà can b cong chüc, viên 
chirc và ngithi lao dng. 

3. Nhim vI1 trçnig tam 

Vic xây dirng và thirc hin Chucing trInh THTK, CLP nàrn 2018 là yu 
to quan tr9ng gop phn thirc hin thng 1çi K hoach phát trin kinh t - xa hi 



11am 2018 và tto cci sâ d hoàn thành các mçlc tiêu cüa Chuang trInh THTK, 
CLP giai doan 2016 - 2020 cüa tinh. D dat duçic các yêu cu do, vic THTK, 
CLP nàm 2018 cn trin khai lam t& các nhim vii sau day: 

a) Si& chit k 1ut tài chInh - ngân sách, thrc hin dir toán ngân sách nhà 
nuâc dung quy djnh cüa pháp luat;  quân 1 chat chê thu, chi ngân sách nhà nuóc 
NSNN), dam bão thu dung, thu dü, chng th.t thu, nq d9ng thu, chuyn giá. 

Diu hành chi NSNN theo dir toán duge giao. Thirc hin nghiêm k hoach tài 
chInh 05 nàm và k hoach  tài chInh - ngân sách 03 näm cüa dja phucing. Chi ban 
hành chinh sách lam tang chi khi that s1r can thit và có ngun dam bâo. Quán 1 
cht chê và han  ch ti da vic üng tru1c dir toán ngân sách nhà nithc và chuyn 
ngun sang nàm sau. Ra soát các ch d, chInh sách d bãi bO theo tham quyn 
hoc trinh cap có tham quyn bãi bO the chInh sách không cOn phü hcrp; 

b) Nâng cao hiu qua sü diing vn vay, tmg buác thu hçp phm vi sü 
diing ng công, ixu tiên tp trung vM vay cho dau tu các dir an, lTnh virc tr9ng 
dim, then ch&, có tác dng lan tOa vói nn kinh th ma khu vire tu nhân không 

thirc hin duçic. Không chuyn vn vay v cho vay lai,  bão lãnh chInh phü thành 
vn cap phát ngân sách nhà nuâc. Thrc hin huy dng, phân b, si diing vn 
vay ng cong gn vâi các ixu tiên chin luçic cüa nn kinh t, trách nhim hoàn trã 
nçl, báo dam tit kim, hiu qua. Các khoãn vay mth chi thirc hin sau khi dánh 
giá tác dng len nçi cong a duc cap có tham quyn phé duyt và khá näng trã 
nci trong trung han; 

c) T.p trung day nhanh tin d thirc hin và giài ngân vn, nâng cao hiu 

qua sü dicing vn dau tu công; 

d) Thirc hin quãn 1, sir d%lng tai sn cong theo quy djnh tai  Lut Quân 
1, sir diing tai san cong näm 2017. Chng lang phI trong mua sm tài san cOng 
thông qua vic trin khai dng b, có hiu qua phirng thirc mua sm tp trung; 

d) Tip tiic thirc hin cái thin môi trung dau tu, kinh doanh, cãi each thu 
tiic hành chInh, giâm chi phi cho doanh nghip nham tao  môi trung thun igi 
that thüc day kinh t tu nhân phát trin. Thirc hin tinh giãn biên ch bath chInh 
trên c s nâng cao hiu suat hiu qua lam vic trong các c quan nhà nuâc; 

e) Chng lang phi trong sü dyng tai nguyen thiên nhiên, trong xCr 1 0 
nhim môi trung thông qua vic th'yc hin t& các quy hoach,  k hoach v sfx 
dyng dat, quy hoach  tai nguyen nuâc, quy hoach thAm dO khai thác khoáng san; 

g) Trin khai quy& lit cOng tác sp xp, t chüc 'ai  các don vj sir nghip 
cOng lap, c ph&n hOa các don vj sir nghip cong 1p có du diu kin theo quy 
djnh; nâng cao nàng lc quân trj cüa don vj sir nghip cong lip. Day math  giao 
quyn tçr chü cho don v sir nghip, giãm math  chi ngân sách nhè nuâc cho khu 
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vrc nay. Tip tiic dy mnh xà hi hóa các djch vi công, dng thii to cc ch 
thun lçii d các do'n vj sr nghip cong ip s&m tir chii v tài chInh; 

h) D.y manh cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit Luat THTK, 
CLP, Chuong trInh THTK, CLP cüa tinh nh&m nâng cao nhn thrc, trách 
nhim, tto sir chuyn bin thirc six trong cong tác THTK, CLP. 

i) Tip tiic hoàn thin h thng tiêu chun, tjnh m1rc, ch d cüa tinh lam 

co si cho THTK, CLP. 

k) Tip t%lc d.y mnh cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit Lut 
Thçrc hành tit kim, chng lang phi, Chuong trInh tng th cüa ChInh phü v 
THTK, CLP và Chuang trInh THTK, CLP cüa tinh. Tang cu?ing cong tác thanh 
tra, kim tra, giám sat và có bin pháp xir 1 nghiêm các trueing hçp vi phtm quy 
djnh v THTK, CLP; cong khai k& qua thanh tra, kim tra và k& qua x li vi 
phtm theo quy djnh ciia pháp lut. 

II. MQT sO CHI TIEU TIET KIM TRONG CAC LINH VTJ'C 

Thc hành ti& kim, chng lang phi duçic thrc hin trên tht ca các lTnh 
v1rc theo quy djnh cña Lust Thtrc hành ti& kim, chng lang phi, trong do tp 
trung vào mt s lTnh virc ci,i th sau: 

1. Trong quãn I, sfr dtrng kinh phi thirong xuyên cüa ngân sách nhà 

ntrc 

a) Trong nàm 2018, thrc hin sit chat k 1u.t tài khóa - ngân sách nhà 
nuâc; báo dam chi NSNN tit kim, có hiu qua và theo dung dr toán Hi dng 
nhân dan thông qua. Trit d tit kim phü hgp vi khã náng can di ngun 1rc 
ngay tir khâu xác djnh nhim vi1, lip, phân b, giao d toán ngân sách näm 2018 

cho các co quan, dcn vi.  Trong do: 

- Trit d ti& kim chi thuông xuyên (không k tin luang và các khoán 
cO tInh cht lumg, các khoãn dóng gop cho ngui lao dng theo quy djnh) d 
tao ngun cái each tin lixcnig, dy manh khoán chi hành chinh. Giám tn sut và 
that chit các khoãn kinh phi t chüc hi nghj, hi tháo, cong tác phi. Phn du 
tik kim 12% so vói dir toán duge cp có th.m quyn phê duyt di vâi các 
khoãn kinh phi chi hi nghj, hi tháo, t9a dam, hQp, tip khách, khánh ti&, t 
ehüe 1 hi, l k' nim. Han ch b tn kinh phi di nghiên cu'u, khâo sat rnthe 

ngoài; ph.n du ti& kim 15% chi doàn ra, doàn vào so vi dtr toán dirge c.p có 
thm quyn phê duyt; không b trI doàn ra trong chi thuing xuyên. 

Tip tic thirc hin ct giàm 100% vic t chüc 1 dng th& 1 khii công, 
khánh thành các cong trInh xay dmg ea ban, trir cOng trmnh dçr an nhóm A, cong 
trInh nghia quan trQng v kinh t, chinh trj, van hóa - xã hi cüa dja phucing; 

3 



- Ti& kim trit d trong quán 1, sr diing kinh phi cña d tài nghiên ciru 
khoa h9c, không d xut phé duyt các d tài nghiên ciru có ni dung tr1rng lip, 
thiu tInh khã thi, chtia xác djnh ngun kinh phi thirc hin. Ti'rng bithc chuyn 
vic b tn kinh phi hoat  dng thu?mg xuyên sang th%rc hin phuong thüc Nba 
nuâc dt hang, giao nhim vi nghién ciru. Thirc hin khoán kinh phi theo két 
qua du ra; 

- Sir dung hiu qua kinh phi NSNN thirc hin nhim viii giáo ditc và dào 
tao. Du tis NSNN cho các co sâ giáo d%lc cong ip cn có tr9ng dim, tp trung 
u'u tiên cho giáo dic ph cp và tip tic kiên c hóa truông h9c nht là di vói 
các Co so giáo diic 0 các vOng có diu kin kinh t xã hi khó khän, vüng dng 
bào dan tc thiu s, vüng rn1i, dan s, hãi dão. Khuyn khich xâ hi hóa du tu 
phát trin truOng cht luqng cao 0 tt Ca CáC cp hoc. Trin khai có hiu qua ch 
d hçc phi m0i nhm bão dam s1r chia sé hqp 1 gita nba nuOc, ngu?i hçc và 
các thành phn xã hi; 

- Tang cuOng buy dng các ngun du tu cüa xã hi cho y t g&i vOi l 
trInh diu chinh giá, phi djch vii y t; có chinh sách giám sat, nâng cao hiu qua 
trong vic mua sm trang thit bj và thu&, 4t tu y t; gn vic diu chinh giá 
djch vi khám bnh, chtta bnh vOi l trInh bâo him y t toàn dan, 1 trInh câi 
each tin luang; ctng th0i tAng cuOng kim soát chi phi khám, chüa bnh. Thirc 
hin minh bach  giá djch vii y th, phân djnh rô phn chi tr NSNN và phn chi cüa 
nguOi sil dng djch vii y t; 

- Rà soát các chuong trInh dir an dä dirge cp có thm quyn quyt djnh 
ixu tiên b tn ngun lirc di vOi chuong trInh, dr an c.n thit, hiu qua; ct 

giàm các chucing trmnh, dir an có ni dung trüng lap, kern hiu qua; 

b) Tip tic thirc hin di mOi co ch tr chü cüa don vj siI nghip cong 1p 
theo huOng giao quyn tr chü tài chInh, t chüc, biên ch và boat  dng cho các 
don vj s1r nghip cOng 1p trên co sO có tinh dn dc dim cüa tfrng loai hInh 
djch v, khà nAng và nhu cu thj tru&ng, trInh d quãn l. Trin khai tIch circ, có 
hiu qua Nghj djnh s 16/2015/NID-CP ngay 14/02/20 15 cüa ChInh phil quy 
djrth co ch t%r chü cUa don vj sr nghip cOng 1p va cac vAn ban quy djnh co 
ch tir chü cüa don vj sir nghip cOng 1p  trong các lTnh vrc cii th& Tip tiic dy 
nhanh l trInh diu chinh giá djch vii cOng. 

c) Dy rnanh  di rnOi, nâng cao hiu qua hoat dng don vi sir nghip cOng 
lap; tAng quyên tçr chü và thilc d.y xã hi boa các don vj sv nghip cOng 1p theo 
tinh than Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cüa Hi Nghj 1n thir 6, 
Ban chap hành Trung uong Dâng khóa XII, darn bão milc tiêu dn nAm 2021 
phân dâu có 10% don vj tir chU tâi chinh, giâm bInh quân 10% chi trirc tip ti'i 
NSNN cho các don vj sir nghip cOng 1p so vOi giai doan 2011 - 2015. 
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Tip titc thc hin có hiu qua quy jnh ti Nghj djnh s 16/2015/ND-CP 
ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh Co ch tr chü cüa don vj sir nghip 

cong 1p trong các linh v%rc cii th; khn truong hoàn thin, ban hành các van 

ban huàng din co ch tir chü cüa don vj sir nghip cong 1p trong trng lTnh virc. 

Dy nhanh tin d thirc hin co ch thj tnthng có sir diu ti& cüa Nhà 

nuâc di vi giá các djch viii sir nghip cong quan tr9ng nhu y t, giáo dc dai 
hoc, giáo dçic ngh nghip theo 1 trInh tInh dcing, tInh dü các yu t chi phi, 
tránh tác dng mnh dn mt bang giá Ca và 1rn phát. NSNN giám cp chi 
thithng xuyên cho các don vj sir nghip cOng 1p di vói các khoãn chi dã duçic 
kt cu vào giá djch vi, dành ngun h trçl trçlc tip cho các di tt.rçmg chInh 

sách trong sir dicing djch vii công, to ngun cãi each tin liiong và tang chi du 

tu, mua srn d nâng cao cht luqng s11 nghip cOng. Di mi Co ch h trg kinh 

phI cho các don vj sir nghip Cong 1p trên cci si kt qua du ra. 

Tip tiic sp xp, t chiirc 1i don vl sir nghip cong l.p  d tinh gn du 

mi, giàm biên ch, nâng cao hiu qua hoat  dng, phn du giâm khoâng 2,5% 

s don vj si nghip cong lap. Thrc hin co ch tài chfnh nhu doanh nghip di 
vri các don vj sçr nghip cong 1p có dü diu kin; c phn hóa các don vj sii 
nghip cong 1p có dü diu kin, tth các beth vin, tru?mg h9c.; sap nhp, giài 
th don vj sr nghip Cong 1p hot dng kern hiu qua. 

d) Tüng buâc thirc hin dèi mói phuong thüc quail 1 NSNN theo kt qua 
thrc hin nhim vçi theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nithc näm 2015 d 
nâng cao hiu qua si'r diing ngun vn NSNN. 

2. Trong quãn 1, sfr diing vn du tir cong 

a) Nàm 2018, các cp, các ngành cn tip tiic quán trit và thrc hin 
nghiêrn các quy djnh cüa Lu.t D.0 tu cOng di dOi vói rà soát, dánh giá toàn din 
các quy djnh v quan 1 du tu cOng, xây drng co bàn. Tip tiic tang cung quân 
1 d,u tu tü ngun NSNN, kli.&C phiic tinh trng b trI vn phân tan, dan trâi, gop 
phn nâng cao hiu qua d.0 tu theo k hoch du tu cOng trung hn giai don 

2016-2020 cüatinh; 

b) Trin khai nhanh, quyt 1it cOng tác phân b, giao k hoch vn du tu 
cOng; dy nhanh tc d thçrc hin và giai ngân ngay tr nhttng tháng Mu näm, 
nht là các cong trInh h. tang bj thit hii do thiên tai, d an h tng quan trQng. 
Phn Mu giài ngân 100% dr toan chi Mu tu phát trin dirge Quc hi và Thu 

tuóng ChInh phü giao. XCr 1 nghiêrn cac th chüc và cá nhân vi phm trong vic 

thixc hin k hoch Mu tu cong gay th.t thoat, lang phi ngun 1irc cüa Nba rnróc; 

c) Trin khai dng b chü truong djnh hithng tái Ca cu Mu tu cOng theo 

Nghj quy& s 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 eüa Quôc hi ye kê hoch co câu 
lai nn kinh t giai doan 2016 - 2020; 
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d) Thirc hin tit kim tr chü trucmg du tu; chi quy& djnh chU tnrclng 
du tu các dr an có hiu qua và phii hçip vâi kha nàng can di ngun vM du tu 

cong. Tin hành rà soát, ct giâm, tm dmg, c.t giãm các hang miic cong trInh 
chua thirc sr cn thit ho.c hiu qua du tu thp; 

d) Tang cuông cong tác rà soát, báo dam 100% các chuang trInh, dir an 

M tn trong k hoach du tu cong phái có dy dü các thu tic du tu theo quy 
djnh cüa Lut Du tu cong. Vic phân b vn du tu cOng dam báo tuân thu 
nguyen tic, .tiêu chI, djnh mIre phân b vn du tu cOng và thIr t1r ixu tiên theo 
quy djnh. Khc phçic tInh trtng can di, b tn vn ngoài nrnc thp hn s vn 
giãi ngân thirc t trong näm k hoach; 

e) Chng lang phi, nâng cao chat luqng cong tác khâo sat, thit k& giâi 
pháp thi công, thm djnh dir an; htn ch các ni dung phát sinh dn dn phái 
diu chinh thit k trong qua trInh thi cong xây dçrng cong trInh; phn du ti& 
kim 10% tng mlrc du tu theo Nghj quyt s 89/NQ-CP phiên hçp thung k 
tháng 9 ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü (trIr các tru?mg hcTp quy djnh tai  Nghj 
quyt s 70/NQ-CP ngày 03/8/20 17 cüa Chinh phU v nhim vi, giãi pháp chU 
yu dy nhanh tin d thirc hin và giâi ngân k hoach vn du tu cong); 

g) Tam 1mg, thanh toán vn du tu theo dIng quy djnh cIa Nhà nuâc dam 
bâo tin d thirc hin dr an và th?ri han  giãi ngân, sIr diing vn hiu qua. Rà soát 
các dir an kéo dài nhiu 11am, hiu qua du tu thp d có hung xlr l; có bin 

pháp hoân tam  1mg di vi các khoãn tam  1mg qua han,  có phrnmg an xCr l dIrt 

dim các khoân tam  1mg cIa các dir an kéo dài nhiu nàm, dcin vi quân 1 dä giâi 
th. Thirc hin dIng quy djnh v hoàn trã tam  1mg d& vói các dçr an md thirc 
hin. Tang cu?ng cOng tác quyt toán dir an hoàn thành thuc ngun vn nhà 
nuâc, xli 1 dIrt dim tInh trang tn d9ng quy& toán, thirc hin nghiêm các ch 
tài xli 1 vi pham tnong cOng tác quy& toán các dir an hoàn thành; 

h) Tang cung cong tác theo döi,. kim tra, dánh giá di vói 100% k 
hoach, chuang trInh, dr an du tu cong dugc cp có thm quyn phê duyt theo 
quy djnh cIa Lut Du tu cong và các van ban hithng dan; 

i) Hoàn thin h thng quân 1 du tu cong theo thông l quc t, tnong do 
uu tiên di mâi each thlre 1p và thrn djnh, dánh giá và 1ra chçn dci an du tu 
cOng d dam bão gop phn cling câ nuâc dn 11am 2019 dat  cht luqng tuang 
duong trung bInh các nuc ASEAN-4; 

3. Trong quãn 1 chiro'ng trInh mllc tiêu qu6c gia va các chuong trInh 
miic tiêu 

Quãn l và sIr dicing vn Chucmg tnInh m1ic tiêu quc gia giam nghèo bn 
vitng, Chucing trInh mtic tiêu xây dimg nOng thOn mói theo dIng di tuqng, dam 
bâo tin d, tit kim, hiu qua. 
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4. Trong quãn 1, sfr ding trii s& lam vic, nhà cong vii, tài san cOng 

a) Triên khai dng b Lut Quãn 1, sir diing tài san cong näm 2017 và 
các van bàn hithng din nh&m nâng cao hiu qua quàn 1, sir dicing tài san cong và 

khai thác hqp 1 ngun 1irc ti'r tài san công; 

b) Dt dai, trii s lam vic, nba cong vi giao cho các Co quan, don vj, t 

chirc phãi duçxc quàn 1, sü diing dñng miic dIch, có hiu qua và báo dam thçrc 
hành tit kim; nâng cao hiu sut sir diing nhà cong viii; thu hi 100% nba cong 

v11 si:r diing không dung mic dIch, không dñng di tuçmg, d& tuçmg h& thai 

gian si1 dting nhà cong vi theo quy djnh; 

c) Thirc hin nghiêm Chi th s 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 cüa Thu 
tuâng ChInh phü v vic tang cung cong tác quân 1 các tri1 sà, các Co s& hoat 

dng sir nghip; kiên quy& thu hi din tIch nhà, Mt sü diing cho thuê, cho 
muçin, lien doanh, lien kt không dung quy djnh và trii s Cu cüa các co quan, to 

chüc, don vi dà drn7c Mu tu xây dirng trii sâ mth; 

d) Tang cu&ng khai thác ngun lc tài chInh tü kt cu ht tang theo quy 

djnh cüa Lust  quàn l, sir ditng tài san cOng näm 2017; t chic thrc hin 

bào tn khai thác tài san k& CâU h tAng bão dam cOng khai, minh btch theo 

djnh cüa pháp 1u.t v Mu thAu, Mu giá; giám sat chat ch xây dimg phuan 

thu phi và t chüc thuc hiên thu phi cUa các dii an BOT; j 

d) Xác djnh c11 the ti'rng dOi tuçYng duçic trang bj tài san, dông thcác 
djnh COng nàng sir ding cüa tài san d trang bj, cho nhiu di tuclng dung chung 
phü hçip vOi ch'rc nàng, nhim vi và thrc tê Y tmg Co quan, to chirc, don vi, 

tránh lang phi trong vic trang bj mua sm tài san; 

e) Thçrc hin mua sm tài san theo dung tiêu chuAn, djnh müc và ch d 
quy djnh, dam bão ti& kim và hiu qua. Hn ch mua sm xe ô tO tric xe 0 to 
chuyên dung). DAy mnh thçic hin co ch khoán xe cOng, dam bào mic tiêu 
phn Mu dn 11am 2020 giam khoàng 30% - 50% s hxqng xe 0 to phiic vi cong 

tác chung dang duçic trang bj cho các co quan, don vj trên dja bàn tinh. Tài san 
sau khi mua sm phài hch toán, báo cáo và quàn l, sü diing theo dCing quy 
djnh cUa pháp 1ut v quãn 1, si diing tài san nhà nuâc. 

g) Thirc hin xu 1 kjp thM tài san cüa các dr an scr ding vn nhà rnthc 

sau khi dir an k& thüc theo dung quy dnh cüa pháp 1ut. 

5. Trong quail i, khai thác, sfr diing tài nguyen 

a) Tang cu&ng giám sat, thanh tra, kim tra vic thrc hin Lut DAt dai, 
quy hoch sü diing Mt và các van bàn quy phm pháp 1ut v sü dng dAt. Thçrc 
hin nghiêm vic xir 1, thu hi các din tIch Mt dai, mt nuâc si ding không 
dung quy djnh cüa pháp 1ut, sü diing Mt sai mitc dIch, sai quy hoch, k hoch 
si'r ding dAt, s1r ding lang phi, kern hiu qua, bO hoang hóa và lAn chim Mt trái 
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quy djnh. Tip tiic Cong tác rà soát quy hoach  các khu cong nghip, ciim cong 
nghip trên các dja phirnng d dam bão vic phát trin các khu cong nghip, 
ciim cong nghip hiu qua, tránh vic si'r diing dt lang phi, kern hiu qua; 

b) Vic thäm do, khai thác, sü dçrng khoáng san gn vâi ch bin, tao  san 
phm có giá trj kinh t cao và si'r diing có hiu qua. Kirn soát chit chè vic khai 
thác khoáng san lam 4t 1iu xay dirng; can di gita khai thác và dir tri khoáng 
san, phát trin bn vthig cong nghip khai khoáng gn vi bâo v mOi tnthng và 
dam bào quc phOng, an ninh. Cp phép hoat  dng khoáng san phài can ci'r quy 
hoach khoáng san, phü hçxp vói näng 1c khai thác, ch bin, si diing và bão 
dam yêu cu v môi truOng; han  ch và di dn chm düt cp phép khai thác 
khoãng san math mün, nhó lé; 

c) Tang cu?mg bão v rrng nht là rrng phOng h. Không chuyn din 
tIch rrng tir nhiên hin có sang miic dich si'r dçtng khác (tth các dr an phic vi 
cho m1c dIch quc phOng, an ninh, hoc các dir an phiic vi yeu cu phát trin 
kinh th - xâ hi cn thit do Thu tiró'ng ChInh phü quy& djnh); 

d) Tang cithng áp ding cong ngh tiên tin và sü dçing näng luqng tái tao, 
các nguyen lieu, 4t 1iu môi, than thin vôi mOi tru6ng; dy math  nghiên ciru 
và xây dirng các dir an 5ir dyng cong ngh tái ch nithc thai và chit thai; các dr 
an sir ding nàng krçmg gió, nàng luçing mt tthi; 

d) Xir l trit d các cor s si'r di1ng lAng phi nAng luçing, tài nguyen, gay ô 
thim môi tru&ng nghiêm trong; xi:r l nghiêm các trithng hqp vi pham quy djnh 
cüa pháp luat  v thAm do, khai thác, ch bin tài nguyen khoáng san; 

e) Tang cu&ng báo v ngun nithc và bâo v h sinh thai thüy sinh; bão 
dam tinh bn vtng, hiu qua trong khai thác, sr diing tài nguyen ntthc; thirc hin 
các bin pháp c11 th phát trin bn vtng tài nguyen nmYc. 

g) Chng lang phi trong sir diing din näng, gop phn vào thirc hin chi 
tiêu giàm mirc tn tht din cà näm xung cOn 7,2% cüa Ca nuóc. 

6. Trong thãnh 1p các qu5 tài chInh nhà ntrrc ngoãi ngân sách 

Tang ctthng cOng tác quàn li di vói các qu5 tài chinh nba nithc ngoài 
ngân sách theo ding Chi thj so 22/CT-TTg ngày 27/8/20 15 cüa Thu tithng 
ChInh phü. Chi thành 1p qu mói trong tru&ng hçp cn thi& và dü diu kin 
theo quy djnh cüa pháp lust. 

7. Trong quãn 1, sfr durng vn và tài san cüa Nhã nrnrc ti các doanh 
nghip 

a) Th%rc hin trit d tit kim nang luçmg, 4t ttx, chi phi du vào; üng 
diing cong ngh mói d nâng cao cht luqng và sue canh  tranh hang xut khu, 
tit kim chi phi quãn l kinh doanh. D& vài các doanh nghip nhà nuOc dAng 
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k và thirc hin tit giãm chi phi quân 1 (tü 5%) tth len, trong do: ti& giàm ti 

da chi phi quãng cáo, tip thj, khuyn mai, hoa hong môi gii, chi tip tan, 
khánh tit, hi nghj, chi chi& khu thanh toán, chi phi näng 1ung; 

b) Thic hin c phn hóa thoái vn theo quy djnh tai  Nghj djnh s 

126/2017/ND-CP ngày 16/11/2017 cUa ChInh phü v chuyn doanh nghip nhà 
nuâc và cong ty trách nhim hiru han  mt thành viên do doanh nghip nhà nixc 
du tu 100% vn diu 1 thành cong ty c phn, dam bão dung k hoach, tin d 
dâ dugc Thu tuOng chInh phü phê duyt; 

c) Tip tiic cci cu iai  toàn din doanh nghip nhà nuâc: Sp xp laj doanh 

nghip; nâng cao näng 1irc tài chInh; di mi cong tác quân trj, cong ngh; di 
mcci t chüc, quãn 1 ngun nhân içrc; Co cu san phrn, ngành ngh san xut 

kinh doanh, chin lucic d phát trin d nâng cao hiu qua hoat  dng. 

d) Rà soát, xfr l dirt dim tn tai,  yu kern cüa doanh nghip nhà nithc; 

kiên quyt xir 1 các doanh nghip thua l, các dr an du tu không hiu qua, 
hiu qua thp theo co ch thj tru&ng và xác djnh rö trách nhirn cüa tmg dcm vj 
cá nhân lien quan; phn du xü l can ban các tn tai,  yu kern cüa 12 di an 

chm tin d, doanh nghip kern hiu qua thuc ngành Cong thucmg và tip tiic 

rà soát di vOi các dir an, doanh nghip khác; tp trung phát trin các ngành, linh 

viic kinh doanh chInh, chrn düt tInh trng du tu dan trái; 

d) Chü dng di mdi, áp dçing cong ngh mâi, câi tin quy trInh san xut, 
quãn l nhm nâng cao cht luçing san phm và näng lirc canh tranh cUa doanh 
nghip, darn báo th%rc hin trong näm 2018 dat dugc mçlc tiêu mi närn có 30% - 

35% doanh nghip có hoat dng di md sang tao cña giai doan 2016 - 2020. 

8. Trong quãn l, sfr ding lao dng và thô'i gian lao dng 

a) Quân 1 chat chê s luqng biên ch cong chrc, biên ch sr nghip. 
Dimg vic giao chi tiôu biên ch. Chm dtrt vic tir phê duyt và giao biên ch 
vuqt qua s dà duqc cp có thrn quyn giao; có k hoach và giái pháp d giãi 
quyt düt dim s biên ch vuçit qua s dugc giao. Các co quan chua s1r ding 
ht s biên ch duçic giao phái xem xét ct giãm cho phu hçip. Trong nàm 2018, 

giám 1,7% bien ch cOng chüc so vâi s giao nám 2015. Các Co quan, t chüc, 

don vj chi tuyn dçing s can b, cong chrc, viên chüc mói khOng qua 50% s 

biên ch can b, cong chuc, vien chuc dã thcrc hin tinh gian biên ch, d giai 

quyêt ch d nghi huu hoc thôi vic theo quy djIIh. 

b) Thirc hin sp xp, tinh g9n t chirc b may theo hung chuyên nghip, 
hien dai, giám du mi, giám ti da cp trung gian, giâm cp phO; diu chinh dt 

dim các vn d cOn chng chéo v chirc näng, nhim vii giüa các cci quan trong 

h thng th chirc nhà nuâc; gn vói tinh gián biên ch nhirn nâng cao hiu qua 
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di ngü can b, cong chirc viên chirc. Tin hành sap nhp, giài th dan vj, b 

may hoat  dng không hiu qua; 

c) Di mOi can bàn cách thrc quãn l' và thai d lam vic cüa cong chirc 
nhà nithc, phic vi di dôi vâi quân l; minh bach  hóa quân 1 nhà nuóc, tang 
cu?yng k 1ut cong vi, k cuang d& vói can b, Cong chüc, cci quan nhà nuâc. 
Xr 1 nghiêm các truông hçrp không tuân thü, có hành vi vi pham pháp 1ut vi 

phm dao  due cong vii; 

d) T chüc thirc hin dng b, hiu qua cong tác cãi each hành chInh d 
gop phn hoàn thành các miic tiêu cüa K hoach cài each hành chInh nba nithc 
giai doan 2016-2020, nâng cao hiu qua hoat dng cong vi; 

III. GIAI PHAP THIJ'C HIN MUC TIEU, Cm TIEU 

1. Tang ctthng cong tác chI o vic THTK, CLP 

Can cü chuang trInh THTK, CLP cüa tinh các s, ban, ngành, doanh 
nghip nhà nuóc (DNNN), lily ban nhân dan (UBND) các huyn, thj xâ, thành 
ph có trách nhim chil dao  thng nht vic thirc hin các m1c tiêu, chi tiêu ti& 
kim cüa näm 2018; xây drng k hoach thirc hin c11 th các miic tiêu, chi tiêu 
ti& kim tfrng linh c gn vâi cong tác thanh tra, kim tra thuông xuyên; phân 
cong rô rang trách nhim cüa tüng co quan, t chüc, dan vj; dua kt qua thirc 
hin THTK, CLP là tiêu chI d dánh giá cOng tác thi dua khen thu&ng và b 
nhim can b cong chirc, viên chüc. 

2. Day mnh cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhn thfrc, 
trách nhim cüa ngwô'i th?ng du trong THTK, CLP 

a) D.y math  thông tin, ph bin pháp lut v THTK, CLP và các chü 
truang, chInh sách mi cüa Bang và Nhà nuOc có lien quan dn THTK, CLP 
thông qua các phucing tin thông tin dai  chüng, hi nghj quán trit, tp hun d 
tuyên truyn, giáo diic sâu rng dn di ngü can b, cong chüc, viên chuc, ngixôi 
lao dng trong doanh nghip thm nâng cao thng nMt then thuc, trách nim 
v m1ic tiêu, yeu cu, nghia cüa cong tác THTK, CLP di vth các doanh 
nghip, t chüc, cá nhân và toàn xã hi; 

b) lily ban nhân dan các c.p phi hcp vói các t chuc chInh trj - xã hi 
thirc hin tuyên truyn, 4n dng v THTK, CLP dat  hiu qua; 

c) Kjp thôi biu thrang, khen thu0ng thü'ng guang din hInh trong 
THTK, CLP; bão v ngui cung cp thông tin chng lang phi. Tang cu&ng giáo 
diic phâm chat, dao  due trách thim cOng vii; dc bit chit tr9ng tang ci.thng vai 
trô, trách thim cüa ngui dimg du cci quan, ti chite, dan vj, doanh nghip 
trong vic lath dao,  chi  dao  to chite, triên khai THTK, CLP tai Ca quan, dan vj. 
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3. Tang ctrô'ng cong tác t chü'c THTK, CLP trên các linh virc, trong 

do tp trung vào mt s linh viyc sau: 

a) T chirc diu hành dr toán NSNN chü dng, chat chê, bào dam ki 
cuong, k lut tài chInh, ngân sách. 

Tip tiic câi each cong tác kim soát chi NSNN theo hrnng thng nht 
quy trInh, tp trung du mi kim soát và thanh toán các khoàn chi ngân sách 
nhà nithc (bao gm cà chi thung xuyên và du tu) gn vói vic phân djnh rô 
trách nhim, quyn han cüa các dan vj lien quan (co quan tài chInh, Kho bac nhà 

nuóc, dan vj si1 diing ngân sách nhà nuc); dy manh üng ding cong ngh 
thông tin trong cong tác kim soát chi, quàn 1 thu NSNN. 

Tang ci.thng thanh tra, kim tra, kim toán, thrc hin cong khai minh 
bach, d cao trách nhim giài trInh v ngân sách nhà nuc và nq cong. 

Nghiên ciru d trin khai 1p dci toán chi ngân sách theo miic tiêu, nhim 

vigi, các dnh mirc kinh th k5 thi4t và dan giá djch vii, cam k& chi. 

b) Tang cuè'ng quàn 1, giám sat hiu qua si diing vn vay ODA; có giài 
pháp dy nhanh tin d thçrc hin dir an c1 giâm thiu chi phi vay. 

c) T chüc trin khai thçrc hin tht các quy djnh cüa Lut Du tu cong và 
các van bàn hu&ng dn thi hành. Tang cu?mg vai trô các cci quan quàn l nhà 
rnthc a giai doan chun bj du tu, kh.c phic tInh trng chun bj sci sài Va quyt 
djnh chü truang du tu mt cách cam tInh, hInh tht'rc gay lang phi, tht thoát 
kern hiu qua. Trong vic thm djnh trInh cp có thm quyn quy& djnh chü 
truang du tu, phãi thrn djnh rô ngun vn và khà nàng can di vn cho trng 
chucing trInh, dr an ci th; bâo dam d an ducc phê duyt có dü ngun 1irc tài 

chInh d thic hin. 

Tp trung rà soát, dánh giá la kt qua thçrc hin quy hoach, diu chinh các 
ni dung không phU hçip vâi tInh hInh và diu kin mâi d quy hoach thirc sir là 
cci sâ cho vic xây dimg các chuang trInh và k hoach du tu. 

Tang cung du thu rng râi, cong khai theo quy dnh cüa Lut D.0 

thu, nht là di vói các dir an có sr diving d.t. Nâng cao hiu lc và hiu qua 
cOng tác giám sat các dit an du tu cUa nhà nuâc thông qua vic tang cuông 
cong tác kim toán, thanh tra cüng thu cci ch giám sat cüa nguii dan, cong 
dng dan cu và các t chüc xa hi di vói hoat dng du tu công, nht là di vai 

các dir an thcrc hin du thu han  ch& chi djnh th.0 và 1ra chçn nhà thu trong 

truang hqp dc bit. 

Thirc hin rà soát toàn b các tram BOT giao thông throng b nhm darn 
bão tInh cong khai, minh bach và quyn 1çi chInh dáng cüa doanh nghip, nguOi 
dan; hoàn chinh h thng pháp 1 và ban hành chInh sách mai thm quãn i chit 
chê, phát huy hiu qua hInh thüc du tu theo mô hInh hqp tác cOng tu nói chung 
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và hInh thüc BOT, hInh thüc hqp dng xây dirng - chuyn giao (BT) nói riêng. 
Nghiên ciru hoàn thin khung pháp 1 v du tu theo hmnh thirc di tác cong tu. 

Khn truang rà soát, Mng hqp các vu&ng mc trong trin khai Lust D.0 
tix Cong và các van bàn huóng dn d báo cáo cp có thm quyn xem xét, quyt 
djnh. Tip tic rà soát thu tiic giài ngân các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan dn 
xây dirng, các thu tc v thm djnh, thm tra cp giy phép... có nhiu vuàng 
mac, cn tip tiic süa di, b sung, báo cáo cp có thm quyn xem xét, quyt 
djnh. 

EMy manh  cong tác dào tao  nâng cao cht luçing di ngü can b lam cong 
tác quy& toán các dir an du tu a huynIxa nhm nâng cao tin d và chit luçmg 
cong tác quyt toán vén du tu các d an hoàn thành s1r d11ng vn nba nuâc, gop 
phn bão v lçii Ich hcp pháp cüa nhà thu và han  ch that thoát NSNN; 

d) TAng cuang tuyôn truyn, ph bin các quy djnh cüa Lut Quàn l u 

diing tài san cong nArn 2017 và các vAn bàn hithng din. TAng cung cOng tác 
kim tra, giám sat vic quân 1, sir d%lng tài san cong tai  các co quan, th chrc, 
don vj; kim dim trách nhim, xü 1 nghiêm theo quy djnh cUa pháp lut lien 
quan di vâi các cd quail, t chirc, dcm vj; kim dim trách nhim, xir l nghiêm 
theo quy djnh cUa pháp lu.t lien quan di vói các t chirc, cá nhân thuc thm 
quyn quàn 1 có các hành vi vi pham; 

d) Thirc hin có hiu qua co ch ttr chü di v&i don vj sr nghip cong lip. 
Xây dçmg tiêu chun cht luqng djch vT sir nghip cung cp cho xA hi, hoàn 
thin ch d thông tin báo cáo, cong tác tài chInh k toán và trách nhim giài 
trInh v kt qua cüa các don vj cung üng djch vi sir nghip cOng; 

e) TAng cuang cong tác quail 1, sir diing d.t dai dam bào hiu qua, ti& 
kim. Thirc hin diu ti& mt cách hqp 1 giá frj tang them tü dt do nhà nurc 
du tu co s& ha tng dem lai. Nghiên cüu xây drng co ch& quy djnh cüa pháp 
1ut d khai thác qu' dt hai ben duang khi du tu xây dçrng kt cu h. tang giao 
thông duèng b mt cách hiu qua, tit kim. Kim soát chit chê hInh thirc du 
tu BT lien quan dn dt dai, tránh tInh trang tht thoát, lAng phi; 

g) Doanh nghip nhà nuâc thçrc hin nghiêm tüc quy djnh v minh bach, 
cong khai thông tin hoat dng. TAng cixang cOng tác quàn l)'T, giám sat, kiém tra, 
thanh tra di vói hoat dng cüa doanh nghip nhà nuóc. Xü 1 di väi lAnh dao 
doanh nghip nhà nuâc khOng nghiem tuc thc hin hoc thirc hin khOng có kt 
qua D an tái co cu, c phn hóa, thoái vn nba nuOc và nhim vçt duqc giao 
trong quàn l, diu hành doanh nghip; 

h) TAng cuông cOng khai minh bach  trong hoat dng cOng vv; thu&ng 
xuyen dào tao,  bi duông nâng cao nAng 1irc, trInh d di ngü can b, cong 
chuc, gop phn nâng cao nAng 1c, hiu qua hoat dng cüa h thng chInh trj. 
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ThM mcci mnh me quy trInh, phuGng thrc và thirc hin cong khai, minh 
bach, dan ch trong b nhim, d bat can b tuyn drng cong chc, viên chc d 
thu h& duqc ngithi có nàng 1rc, trInh d, nâng cao chat hxgng di ngfl can b 
cong chüc, viên chüc; xác djnh vj trI vic lam mt each khoa hçc, phü hqp vOi 

yêu cu thirc t. 

4. Tang ctrng thic hin cong khai, nâng cao hiu qua giám sat 

THTK, CLP 

a) Các s&, ban, ngành, doàn th& DNNN, UBND các c.p thçrc hin các quy 
djnh v cong khai mirth bach ct tao diu kin cho vic kim tra, thanh tra, giám 

sat THTK, CLP; 

b) Nguôi dimg du cci quail, don vj sü diing ngân sách nhà nuóc phài thirc 
hin trách nhim cong khai theo dung quy djnh cüa Lut THTK, CLP và các 
Lut chuyên ngành; trong do, chü tr9ng thirc hin cong khai vic sü ditng NSNN 
và các ngun tài chInh duçic giao, cong khai thông tin v ng cong và ni dung 
du tu cong theo quy djnh pháp lut. Khuyn khIch th'rc hin cong khai trên 
trang thông tin din tt:r nhm nâng cao hiu qua và ti& kim ngân sách trir 
nhüng ni dung thuOc bI mt nhà nuóc theo quy djnh cüa pháp lut. 

c) Phát huy vai trô giám sat eüa IJy ban Mt trn th quc và các th chi're, 

doàn th trong mi cci quan, don vj d kjp thii phát hin các hành vi vi pham v 
THTK, CLP. D.y manh giám sat du tu cong dMg thông qua vic nâng cao hiu 
qua cüa Ban Giám sat d&u til cong ding theo quy djnh cüa Thu tuàng ChInh 
phu; tang cuông vai trO cüa ngithi drng du co quan, don vj trong vic theo dOi, 
dánh giá vic ch.p hành các quy djnh v quán 1 du tu. 

d) Thirc hin cong khai hành vi lang phi, k& qua xü l hành vi lang phi. 

5. Thu ô'ng xuyên kim tra, thanh tra, xir 1 nghiêm các vi phim quy 

djnh ye THTK, CLP 

Tang ci.rmg cong tác thanh tra, kim tra vic xây dimg và thc hin 
chuong trInh THTK, CLP; thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa 
pháp lu.t trong các linh vçrc theo quy dnh cüa pháp luQLt THTK, CLP. Các s, 
ban, ngành, doàn th, UBND the huyn, thj xä, thanh ph xây dmg k hoach 
kim tra, thanh tra lien quan dn THTK, CLP trong do: 

a) Xây dmg k hoach và th chuc thanh tra, kim tra mt sé ni dung, lTnh 

virc, cOng trInh trQng dim, cir th thu sau: 

- Co ch diu hành và t chuc thrc hin cac D an, Chuang trInh có 

ngun tir NSNN; 

- Quân l, sir dicing dt dai; tài nguyen thiên nhiên; 
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- TInh hInh trin khai thirc hin các dir an d.0 tu sü diing NSNN ho.c có 
ngun gc tü NSNN; 

- Quãn 1, sir diing trii sâ lam vic, nhà cong vii, cong trInh phüc lçi và 
các djch vi cong cong; 

- Quãn 1, sü diing kinh phi chucing trInh mllc tiêu cüa tinh; cáo qu5 tài 
chInh nhà nuóe ngoài ngân sách; 

- Mua sam, trang bj, quail l, si'r ding phuong tin di li; trang thi& bj lam 
vic; trang thit bj y t, thue phông bnh, chta bnh phiic vi hoat  dng cüa cáo 
cci sâ y th do NSNN cp kinh phi; 

- Quãn l kinh phi xây dirng chucing trInh, giáo trInh cüa sir nghip giáo 
diie. 

b) Thu tru0ng cáo dcm vj chü dng xây dtmg k hoch kim tra, tir kim 
tra t.i cáo don vi mInh và chi do cong tao kim tra, ti,r kim tra tai  don vj cp 
duói true thuc. 

c) Di vói nhffiig vi phm duqc phát hin qua cong tao thanh tra, kim tra, 
thu tru&ng dun vj phái kh.c phi1c, xü l hoie d xut, kin nghj cu quan có thm 
quyn có bin pháp xir 1. Thçrc hin nghiêm cáo quy djnh cüa pháp 1ut v x1r l 
vi phrn di vâi ngui dirng du co quan, dun vj d xãy ra 1ng phi. 

6. Dy minh cãi each hành chInh, hin dai hóa quãn I; gn kt 
THTK, CLP vó'i cong tác du tranh phông, chng tham nhiing; tang curng 
phi hçrp giü'a các co quan trong THTK, CLP 

a) Tang cu?ng cOng tao chi do thirc hin câi each hành chInh cUa các 
cap, cáo ngành g.n vâi THTK, CLP trong cáo lTnh vrc; thçc hin có hiu qua 
hin dai  hóa quán l hánh chinh nhà rnthc thông qua vic hoàn thin và nâng cao 
cht luçing, hiu qua cña mng thông tin din tir hânh chinh cüa ChInh phü trên 
Internet. 

Cái thin vuçYt bc v chit lucmg môi tru?mg kinh doanh, to thi4n igi ti 
da, giãm then gian, chi phi giao djch hành chinh, chi phi giao djch chInh cüa 
ngueni dan và doanh nghip. Thirc hin nghiêm Co ch mt cua, mt cua lien 
thông trong giãi quyt thu tiic hành chInh; dy manh  cung cp djch vçi cong trirc 
tuyên; 

b) Cáo s&, ban, ngành, doàn th, DNNN, UBND cáo cp trin khai có hiu 
qua pháp 1ut THTK,CLP gn vói cong tao phông chng tham nhüng; dc bit 

ra cáo bin pháp cii th d si& chat k cuong, k luat  hành chInh, tang cuing 
tInh Cong khai, minh bach, trách nhim trong ho.t dng cOng vi; 

c) Tang cuenng phi hqp trin khai vic THTK, CLP giüa cáo b, ngánh, 
dja phuong; phi hçip chat chê ghta CO co quan Dáng, Nba nuâc, Mt trn t 
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qu& Vit Nam, các doàn th d thirc hin có hiu qua cong tác THTK, CLP. 
Ngoài ra, can tang cu&ng phi hqp gi1ta các ca quan nhà nuàc vói các ca quan 
truyên thông, báo chI d dy minh han nfta cong tác tuyên truyn v THTK, 
CLP trong do giOi thiu nhftng din hInh trong t chüc THTK, CLP; phân ánh 
tInh trng lang phi nhm kp thOi phát hin và x1r 1 các hành vi vi phm v 
THTK, CLP. 

IV. TO CH1i'C THU'C HIN 

1. CAn cr Chuang trInh THTK, CLP nAm 2018 cüa tinh, Thu trithng các 
s&, ban, ngành, doàn the, DNNN, Chu tjch UBNIi các huyn, thj xA, thành ph 
chi dto xây dimg Chixang trInh THTK, CLP nAm 2018 cüa co quan, dan vj, dja 
phuang mInh và cüa các cap, các Co quan, don vj trirc thuc. Chuong tr'rnh 
THTK, CLP cüa môi cap, mOi ngành, co quan, don vj ben ctnh vic triên khai 
thirc hin tot Chuang trInh THTK, CLP cüa UBND tinh, can xác djnh mt so 
nhim vi tr9ng tam, CT the hóa các mic tiêu, chi tiêu tiêt kim, tiêu chI dánh giá 
tiêt kim và dê ra nhüng giâi pháp, bin pháp can thirc hin dê dt dugc mlic 
tiêu, chi tiêu tiêt kim và yêu câu chông lang phi dê ra; riêng doi vOi DNNN 
phái ciii the hóa các m1ic tiêu, chi tiêu tiêt kim và yêu câu chông lang phi trong 
quán l, sir diing vOn và tài san nhà nuóc và xác djnh rô thim vi trç tam Va 
nhü'ng giãi pháp, bin pháp can thrc hin de dt duçic mlic tiêu, chk,Seu  tiêt 
kim dã dat ra nAm 2018. 

Các s, ban, ngành, doàn th, DNNN và UBND các huyn, thj)hành 
ph& thirc hin cong khai kêt qua thirc hin Chucmg trInh THTK, CLP. y'-  o quy 
djnh tai EDiêu 5 Lut Thirc hành tiêt kim, chOng lang phi sO 44/2013/0/13 ngày 
26/11/2013. 

2. Thu trithng các s&, ban, ngành, doàn th& DNNN và Chu tjch UBND các 
huyn, thj xA, thanh phô, djnh kr mt näm và dt xuât báo cáo tInh hInh thirc 
hin THTK, CLP theo các ni dung, linh virc quy djnh tai  Lut THTK, CLP, 
trong do tp trung vào các nOi  dung, linh v1rc ci the duqc quy djnh ti Chuang 
trInh nay và theo yêu cu cUa B Tài chinh. 

3. Giao S& Tài chinh theo dOi, phi hqp vth các co quan lien quan kim tra, 
don dc và tng hçp kt qua thic hin Chumig trInh nay, xay drng báo cáo 
UBNID tinh và B Tài chInE theo quy djnh. 

4. Trong qua trInh t chüc trin khai thirc hin nu có vuâng rnc, các s&, 
ban, ngành, doàn th, DNNN và IJBND các huyn, thj xã, thành phô tong hqp, 
báo cáo UBNID tinh xem xét, sua dOi, bO sung cho phü hqp./.— 
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