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S6: 51U IQD-UBND

Dà Náng, ngày OthángD2flám 2021

QUYET DNH
Ban hành Chiro'ng trInh thtrc hành tiêt kim,
chng lang phi nàm 2021 trên dja bàn thành phô Ba Nãng
•CHU TCH U BAN NTIAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cz'' Lut T cht'c chInh quyn dja phirniig ngày 19 tháng 6 näm 2015 và
Lut tha dôi, bô sung mt so diêu cia Lut TO chtc ChInli phi và Lut To chc
chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Can ct' Lut Thy'c hành tièt kim, chO'ng lang phi s 44/2013/QH13 ngày 26
tháng 11 nàm 2013;
Can cz' Nghj djnh sO' 84/2014/ND-CF ngày 08 tháng 9 nàm 2014 cia ChInh
phz quy djnh chi tiêt mt sO diêu cza Luct Thyc hành tiêt kim, chông lang phi;
Can c Quye't djnh sO' 2276/QD-7Tg ngày 31 tháng 12 nám 2020 cza Thi
twó'ng C'hInh phi ye ban hành G'hwo'ng trInh tong the cia C'hInh phi ye t1c hành
tiêt kim, chong lang phi nám 2021,
Can ct Thông tu sO' 188/2014/2T-BTC ngày 10 tháng 12 näm 2014 cia B5
tru'Ong B(5 Tài chInh hu'óng dan mç5t sO diêu cia Nghi a'jnh so 84/2014/ND-CF cña
ChInhphz quy djnh chi tiêt m7t sO' diê'u cza Lugt Thyv hành tiêt kim, chông lang phi;
C'àn ct Thông tu sO' 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 nám 2017 cza B5
trzthng Bç5 Tài chinh quy djnh tiêu chI a'ánh giá kêt qua THTK, CLP trong chi
thwàng xuyên;
C'án c Thông tw sO' 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 näm 2020 cia B5
tru&ng Bç5 Tài chInh quy djnh ye to' chi'c thyc hin dc toán ngán sách nhà nuóc
nám 2021;
Theo dé nghj cia SO' Tài chinh thành phO' Dà Náng tgi COng van so
405/STC-TTra ngày 02tháng 02 nám 2021,
QUYET BINIEI:
Biu 1. Ban hành kern theo Quy& dnh nay Chiwng trInh thrc hành tiêt
kim, chông lang phi näm 2021 trên dja bàn thành phô Dà Nang.
Biu 2. Sâ Tài chInh có trách nhim hrnrng dn, kim tra và djnh k' báo cáo
UBND thânh phô vic thrc hin Chrnng trInh nay.
Biu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc 1c tft ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông UBND thành ph& Giám dc Sâ Tài chInh, Chñ
tjch UBND các qun, huyn, các cong ty TNHH MTV do thành phô näm gift
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100% vn nhà nu6c, Thütru&ng các ca qua
trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.

Noi n/i in:
- Nhtr Diu 4;
- Các BQ: Ti.r pháp, Tài chinh;
- TVTU, iT RDND thành ph6;
- Doán DBQH thành pho;
- Ban NQj chInh thành üy;
- Chü tjch, cáo Phó Chü tjch LJIBND tp;
- UBMTTQVN TPDN và các hi, ctoân the;
- Cáo S, ban, ngành thuôc thành pho;
- Dài PITH DN, Báo DâNàng;
- TT Cong Mo TP Dà Nàng;
- VP UBNDTP; NC, KT;
- Liru: VT, STC.
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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

CONG HOA XA HQI CHO NGHLA ViT NAM
Doe lap - TI

CHUaNG TRINH
Thii'c hành tit kim, chng lang phi nãm 2021
trên dla bn thành phô Ba Nãng
(Ban hành kèni theo Quyét djnh 5M /QD- UBND ngày 03 tháng 02 nárn 2021
cith Chü if ch UBND thành phó Dà Náng)
Nhm thçrc hin dng b các nhim v, giãi pháp thrc hành tiêt kim, chông
lang phi (sau day viêt tt là THTK, CLP) trong m9i lTnh vrc cüa di song kinh tê qua ca djch
xâ hi, gop phân tao nguôn lrc dê phOng, chông và khàc phtc hu
bênh,thiêfl tai, biên dôi khI hu, thc My tang trung, phát triên kinh tê, on djnh
di song ccia nhân dan, bào darn an sinh xä hi; dông thai triên khai thrc hin có
hiu qua Lut Thrc hành tiêt kim, chng lang phi, Ngh djnh so 84/2014/ND-CP
ngày 31/12/2020 cüa Thu tung
cüa Chinh phU và Quyêt djnh so 22761QD-TTg
Chinh phü. Chü tich UBND thành ph Dà Nng ban hành Chuang trInh thrc hành
Dà Näng vâi cac ni
tiêt kirn, chông lang phi nàm 2021 trên dja bàn thành phô
dung nhu sau:
TAM
I. M1JC TIEU, YEU CAU, NHIM VIJ TRQNG
1. Mc tiêu
Nhrn thrc hin dng bô các nhim v, giài pháp THTK, CLP trong m9i
linh vvc cüa dôi song kinh tê - xa hi, gop phân to nguôn lrc dê phOng, chông va
khäc phic hu qua cüa djch bênh, thiên tai, biên dôi khI hu, thiic day tang truOng,
phát triên kinh tê, on djnh dO'i song cüa nhân dan, bão dam an sinh xä hi.
2.Yêucu
Dty mnh vic THTK, CLP d gop ph.n hoàn thành các chi tiêu chü yu ye
a)
kinh tê, xâ hi, rnôi trung dê ra tai K hoach phát triên kinh tê xã hi närn 202 L
b) THTK, CLP phài barn sat chü trung, djnh hung ca Dãng, Nhà nuc;
xác dnh THTK, CLP là nhirn vçi trçng tarn cüa các cap, các ngành, các dja
phuong gàn vOi trách nhirn cüa ngui drng dâu và phài dugc thrc hin dông b,
toàn din, gän kêt gitra các ngành, linh vrc dê tao chuyên biên tIch crc trong
THTK, CLP.
c) THTK, CLP phài bào darn thrc chat, có kM qua cv the, gan vai vic dánh
giá, kiêm tra theo quy djnh.
THTK, CLP phài tin hành dng b vOi các hoat dng phOng chng tham
d)
nhüng, thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, cai each hành chInh, sap xêp to chrc b may
tinh gçn, hoat dng hiu lc, hiu qua.
d) THTK, CLP phài duqc xác djnh là nhirn v thung xuyên cüa các cap,
các ngành, cá doanh nghip và nhâh dan vOi sr tham gia cua tat cà can b, cong
chrc, viên chirc và ngixôi lao dng.
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3. Nhim vI trng tam
Xây dimg Va thuc hin Chuong trIrih THTK, CLP nAm 2021 là nhim vi
trong tarn cüa các cap, các ngành, các dia phiiong. Day là yêu to quan trçng nhärn
t?o nguôn hrc gop phân khAc phuc hu qua cüa djch bnh, thiên tai, biên doi khi
hu, tao ctà khOi phuc và phát trién kinh tê dat nu6c, dam bão hoàn thành ké hoach
phát trién kinh tê - xâ hi näm 2021. De dat diiac các yêu câu do, can triên khai có
hiu qua các nhim vi sau:
a) Sit chat k' lut, k dicing tài chInh, ngân sách, m& rng cci sO' thu& tang
cuO'ng quãn l thu; thrchin quyêt liêt các giâi pháp chông that thu, chuyên giá,
trôn thuê, thu hôi nçi thuê; kiêm soát chat ch bi chi ngân sách nha nithc. Tiêp tc
cci câu lai chi ngân sách nhà nuóc theo hixàng hiu qua, ben vthig; gii' cci câu hçip
l giQ'a tIch lüy và tiêu dung, tang t' trong chi dâu ti.x phát triên, giâm t tr9ng chi
thithng xuyen, darn báo chi cho con ngi..rYi, an sinh xã hi và chi cho quôc phOng,
an ninh. Tiép tic quán trit nguyen täc cong khai, minh bach và yêu câu thirc hin
trit dê tiét kim, chông lang phI ngay tir khau xác djnh nhirn v1i; chü dng rà soát
các chfnh sách, nhiém v11 trüng 1p, kern hiu qua, sAp xêp thu t%r u-u tiên các khoàn
chi thirc hin theo mi'rc d cap thiêt, quan tr9ng và khã nAng triên khai thirc hin
trong nArn 2021 dé hoàn thãnh các nhiêm vçi, chiiang trinh, dir an, dé an diic cap
có thâm quyén phé duyt. Chi trInh cp Co thârn quyên ban hành chInh sách, dé an,
nhiêm vçi mOi khi thirc s1r can thiêt va có nguOn bâo dam; dir kién day dü nhu cau
kinh phi thirc hin các chinh sách, chê d, nhiêm vii mói dä dixçxc cap có thâm
quyên quyêt djnh; không bô trI dir toán chi cho các chfnh sách chua ban hành.
b) Thirc hin quân l nçi cOng theo quy djnli cüa Lust Quan l ng cOng nAm
2017 và các vAn bàn hiiOng dk. Viêc huy dng, quân l và sO' ding von vay phài
gAn v&i vic cci câu lai dâu tu cOng và djnh hu&ng huy dng, sO' diing nguon von
nay trong thng thO'i ks'. Rà soát chat ch kê hoach sO' diing von ODA và von vay u-u
daicua các nhà tài trç nu&c ngoài. Kiên quyêt loai bO các dir an khOng that sir can
thiêt, kern hiu qua. BO trI dir toán chi ngân sách nhà nixO'c tO' nguOn von ODA và
von vay uu dài cüa các nhâ tâi trçi nuóc ngoâi cho cac dir an bão dam theo tiên d
dã k3 kêt vOi nba tài trç, khã nAng dáp O'ng nguôn von dOi O'ng, tiên dt giâi phóng
mt bAng, nAng lirc cüa chO' dâu tix quán l chucing trInh, dir an sO' dçing von ODA
và vOn vay ixu dâi cüa các nhà tài trci nu&c ngoâi. K.hOng bô tn von vay cho các
nhim vii chi thuO'ng xuyén.
c) Quyt lit d.y manE giãi ngân k hoch vn du tu cOng g&n vôi sO' diing
von dâu tt.r cOng có hiêu qua, xem day là nhim v chInh trj quail. tr9ng dé kIch
thich san xuat kinh doanh, tiêu dung, tao viêc lam và bâo dam an sinh xã hi, gop
phân thuc day xây dirng và hoàn thin kêt câu ha tang kinh tê - xâ hi can thiêt
nhAm nâng cao sü'c canh tranh, h tr các hoat dng san xuât kinh doanh cüa nguO'i
dan và doanh nghip, thu hut các nguOn vOn dâu tu xâ hi khác.
d) Dy manh tri&i khai thi hành Luât Quán l, sO' diing tài san cOng và các
vAn bàn quy djnh chi tiêt thi hãnh Luât, gop phân quàn l chat ch, sO' diving tiêt
kim, khai thác có hiu qua tài san công, phOng, chOng that thoát, lang phi, tham
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nhüng, phát buy ngun lirc nhm tái tao tài san và phát trin kinh t - xA hi, giàm
thiêu riM ro tài khóa.
d) Tang cu&ng huy dng các ngun 1irc cho du tix phát trin.
e) Tip tiic thyc hin cãi each chInh sách tin luong và bào him xã hi.
Kiên quyêt doi rnâi, s.p xep to chüc b may, giãm dâu môi, tránh chông chéo, tinh
gián biên chê gn v6i Co CâU lai di ngü cong chrc, viên chüc; tp trung hoàn thin
khung kho pháp 1, dôi mâi h thng to chirc và quàn 1. Triên khai quyêt 1it cong
tác sp xep, to chüc lai các don vj sir nghip Cong 1p báo dam tinh gun, Co CO CâU
hçp 1, có nng hrc tr chü, quàn trj tiên tiên, boat dng hiu 1irc, hiu qua, giü vai
trO chü dao trong thj trt.r&ng djch vi sir nghip công; cung irng dlch vi slr nghip
cong Co bàn, thiêt yêu cO chat lixqng ngày càng cao.
g) Trin kbai thrc hin có hiu qua chü truo'ng v thI dim t chüc mô hlnh
chInh quyên dO thj và co chê, chInE sách d.c thu phát triên thành phô Dà Nàng
theo Nghj quyêt so 1 19/2020/QH14 cüa Quôc hi và Nghj djnh cUa ChInh phü,
nhäm tO chirc b may, tinh giàn biên chê gn vi co CâU lai di ngü cOng chüc,
viOn chirc, hoàn tbin khung kho pháp 1,... nâng cao näng lirc hiu qua trong hoat
dng quãn 1 nhà nuôc tai dja phuong.
II. MQT SO CIII TIEU THTK, CLP TRONG CAC LNH VL)'C
D trin khai thrc hin Lust THTK, CLP và Chi.rcmg trInh THTK, CLP närn
2021 càa ChInh phü có hiu qua, UBND thành phô Dà Nng tp trung vào mt so
11'nh vrc chü yêu sau:
1. Trong quãn 1, sfr drng kinh phi chi thu'&ng xuyên cüa ngãn sách nhà nithc
a) Trong nàm 2021, thirc hin sit ch.t k' 1u.t tài chInh — ngân sách nhà
nuóc; darn bào chi NSNN tiêt kim, hiu qua và theo dung dir toán duçic HDND
thành phô thông qua. Trong do chü trQng CáC ni dung sau:
- Trit d ti& kirn các khoàn chi ngân sách; rà soát s.p xêp các nhim v1i
chi chixa thirc sr cap thiêt; ban chê tôi da to chüc hi nghj, lê hi, hi thào, khánh
tiêt, di nghiên ci'ru, khào sat nuâc ngoài dam bào phc vi yêu câu cong tác, và phü
hqp vâi diên biên cüa djch bnh Covid-19, dành nguôn phOng chOng, khàc phçic
hu qua cüa djch bênh, thiên tai, bién dôi khI hu và thrc hin cãi cách chInh sách
tiên luong và bào hiêm xã hi theo tinh thn Nghj quyêt so 27-NQ/TW Va Nghj
quyêt sO 28-NQ/TW cüa Ban Chp hânh Trung uong khOa XII.
Tip tiic thirc hin ct giâm 100% vic t chirc 1 dng th& 1 kh&i công,
khánh thành các cOng trInh xây dmg co ban, trir the Cong trmnh quan trçng quôc
gia, cOng trInh dij an nhóm A, cOng trInh có nghTa quan trçng ye kinh té, chinE
trj, van hóa - xã hi cüa dja phuong.
- Tit kim trong quàn 1, si ding kinh phi nghiên ciiru khoa hQc, không d
xuât, phé duyt các dê tài nghiên cüu khoa hçc có ni dung trüng 1p, thiêu tInh
khà thi, chua xàc djnh duçc nguM kinh phi thçrc hin. Kiên quyêt thrc hin cci ché
tr chü dOi vOi các to chüc khoa h9c và cOng ngh cOng 1p gän vói trách nEim
giâi trInh, chju sr dánh giá dc l.p và tmg buOc thirc hin phucing thuc Nba nuâc
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dt hang, du thu vâ ca ch khoan kinh phi dn san ph.m cui cüng phü hcip vói
djnh hixong muc tiêu, chiên luc phát triên khoa h9c và cong ngh giai doan 2021 2025 và Két 1un so 50-KL/Tw ngày 30 tháng 5 nAm 2019 cüa Ban Bi thu ye tiêp
tic thirc hin Nghi quyêt Hi nghi Trung uang 6 khóa XI ye phát triên khoa h9c Va
cong nghé phiic v sir nghip cong nghiep hóa, hin dai hóa trong diêu kin kinh té
thj tru&ng djnh hu&ng xâ hi chü nghia và hi nhp quôc tê. Thc hin cong khai
ye ni dung thirc hin nhiêm vii khoa hoc va cong ngh theo quy djnh pháp 1ut.
- Sir diing hiu qua kinh phi ngân sách nha nuóc thirc hin nhim vi giáo
diic và dào tao. Dãu ttz
ngãn sách nha nuâc cho các co sgiáo diic cong 1p can có
trong diem, tp trung ixu tiên cho giáo diic phô cp và tiêp tic kiên cô hóa tru&ng
h9c, nhât là doi vOi các co s& giáo diic các yang có diOu kin kinh tO xa hi khó
khAn, vüng dông bào dan tc thiOu so, v'ing nüi, biOn gi&i và hài dâo. Tiêp tiic day
mnh xâ hi hóa nhám thu hut cac nguôn 1c ngoâi nha nu'o'c dâu tix cho giáo diic,
dào tao, phát triOn nhân lirc chat hr?ng cao. TriOn khai có hiu qua chO d h9c phI
mói nhàm báo dam s chia sO hqp l giüa nha nixôc, ngizi hçc và các thành phân
xãhôi.
- Sir ding hiu qua kinh phi ngân sách nhà mràc cp cho s11 nghip y t. Dy
manh xâ hôi hóa, huy ctng các nguôn lirc phát triOn h thông y tO. Thng buâc
chuyên chi thiing xuyen tr ngân sách nhà nuóc cap tWc tiêp cho ca s& khám,
chCa bnh sang ho tr? ngix&i tham gia bâo hiêm ytO gàn v&i 1 trInh tInh diing, tInh
dü giá djch v y tê. Xây dvng Co
ch giá dch vi, thanh toán bâo hiêm y tO theo
hixâng ngân sách nhà rnrâc, bão hiêm y tê bâo dam chi trâ cho các djch vi.i
a mirc
ccy bàn, ngixi sü diing djch vii chi trâ cho phân vuçt müc.
b) Di mâi h thng t chi'rc yà quãn 1, nâng cao cht hrcrng, hiu qua hoat
dông don vj sir nghip cong 1p theo tinh than Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngay 25
tháng 10 nàm 2017 cüa HQi nghi lan thu 6 Ban Chap hành Trung ixong Dáng khóa
XII ye tiêp tic dôi mói h thông th
chüc va quân l, nang cao châtlixo'ng yà hiêu
qua hot dng cüa các don vj s1r nghiêp cong lip. Phân dâu giám so lixng don vj
st nghip cOng 1p so vai nAm 2015 vâi t l hgp 1, phü hqp v&i tInh hInh th?c tO
cüa co quan, don vj, dja phixcyng; tang so lixqng don vj sr nghip cong 1p tr bão
dam chi thuang xuyên và chi dâu tu, don vj sir nghiêp cong 1p tir bâo dam chi
thu'&ng xuyen, dam bão mic tiOu nàm 2021 giám tôi thiOu 10% don vj sr nghip
cong 1p so vâi näm 2015, có 10% don vj tir chü tãi chInh, giâm bInh quân 10%
chi tWc tiOp t& ngân sách nhà ntrâc cho các don vj sir nghiêp cong 1p so vâi giai
doan2011 -2015.
Thirc hin giám chi h trç tr ngân sách nha ni.r&c gn v9i müc giãm biOn ch
huâng luong tfr ngân sách yà giám thOrn tOi thiOu 5%
- 10% so vói dir toán nàm
2020 chi h trçY tr ngân sách nhà nuac dOi 'vOi các don vj sir nghip cong 1p có
nguôn thu tang theo l trInh tinh giá, phi djch vi sir nghip Cong (tInh dü tiOn
kiong, chi phi trirc tiOp, chi phi quàn l và khau hao tài san); dânh ngan sách nhà
nuâc chi sir nghiêp cho khu vrc, dja phuong kho khàn, ng kinh tO x hi dc
bit kho khàn.
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Ngân sách nhà nrnc chuyn tü h trq cho các &in vj sir nghip cong 1p
sang h trçi trrc tiêp cho di tuqng nguYi nghèo, dôi tixqng chInh sách khi s1r diing
djch vi sr nghip cong ca ban, thMt yu; chuyên tü h trç theo cci chê cap phát
bInh quân sang co chê Nhà nithc dt hang, giao nhirn v cung cap djch v1i sir
nghip cong can cir vào cht 1uqng d.0 ra hoc dâu thâu cung cap djch vii sir
nghip Cong.
Quy djnh giá djch vii six nghip cong trng buâc tinh dü các chi phi di vài
cac 1o.i djch vli cd bàn, thiêt yeu, dng thii can gàn vâi chInh sách ho trçi phü hçp
cho nguii nghèo, dôi tuçmg chInh sách; dM vói giá djch vçi sir nghip cong không
sã diing ngân sách nhà nrnc thI giao quyk tir chü cho các don vj cung irng djch vi
tir quyêt djnh theo nguyen tc bào dam bü dp chi phi và Co tIch lüy, tr'r các djch
vi cong nhâ nithc phâi quan 1 giá theo quy djnh pháp 1ut ye giá.
2. Trong quãn 1, sfr ding vn du tir cong
a) Các co quan, don vj, dja phrnmg cn thrc hin có hiu qua các quy djnh
cüa Lut Dâu tu cOng so 39/201 9/QH 14 và các Nghj djnh huàng dan Lut.
b) Thirc hin ti& kim tr chü trircmg Mu tu, chi quyt djnh chü truong Mu
tix các dir an có hiu qua và phü hqp vâi khà näng can dôi nguOn von dâu tu cOng;
dam bào 100% các dir an dâu tu cong có day dü thu tiic theo quy djnh cüa Lust
Dâu tu cong.
c) Vic b trI v6n Mu tu cOng näm 2021 phãi phü hqp vói djnh hiràng mijc
tiêu, ké hoch phát triên kinh tê - xA hôi 5 näm 2021 - 2025, djnh hu&ng xây drng
kê hoch dâu tu cong trung han giai doan 2021 - 2025, Quyêt djnh sO 63/QDTTg ngày 12 tháng 01 nàm 2018 cüa Thu turng ChInh phü ye phê duyt Dê an Co
câu lai dâu tu cOng giai doan 2017 - 2020 và djnh hung den näm 2025 và nhim
vli kê hoach phát triên kinh tê - xA hi näm 2021.
D&ig thôi, phài thirc hin dng thu tir uii tiên quy djnh tai Lut Dâu tu cOng,
Nghj quyêt sO 973/2O2OIUBTVQH14 ngày 8 tháng 7 nàm 2020 cüa Uy ban thu&ng
vii QuOc hi quy djnh ye các nguyen tc, tiêu chI và djnh rnüc phânbô vOn dâu tu
nguOn ngãn sách nhà nuóc giai doan 2021 - 2025 và Quyêt djnh sO 26/2020/QDTTg ngày 14 tháng 9 11am 2020 cüa Thu tu&ng ChInh phü quy djnh chi tiêt thi
hành mt sO diêu cüa Ngh quy& s 973/2020/QH14. B tn dü dir toán chi dâu tu
nguOn ngàn sách nha nuâc näm 2021 cho các dir an chuyên tiêp, hoàn thành trong
nàm 2021, vOn dOi üng cho các dir an sü diing vOn ODA và von vay ixu di cüa các
nha tài trçY nuc ngoài; bO tn vOn theo tin do ducic cap có thâm quyên phê duyt
cho các dir an chuyên tiêp tü giai doan 2016 - 2020 sang giai doan 2021 - 2025;
vOn dâu tu cüa Nba nithc tham gia thirc hin dir an theo phuong thüc dôi tác cOng
tu; nhim vi quy hoach, thim vu chuân bj dau tu theo quy djnh.
U tje b tn vn d thuc hiên các du an thuc chixong trInh mvc tiêu quc
gia, d'r an quan trçng quOcgia, các d%r an cap bach khäc phic hu qua thiên tai,
chirong trInh, dii an phát triên ha tang trçng diem có sirc lan tOa, lao dng lrc phát
triên kinh tê - xâ hi, tao dt phá thu hut nguôn vOn khu wc tu nhân trong và
ngoài nithc và bão dam phát triên hài hOa gitta các dja phirong, vung länh thO. Müc
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vin b trI cho tüng dir an phái phii hçip v&i tin d thirc hin và khã näng giãi ngân
trong nAm 2021.
EMi vâi vn du tu cong tü ngun vn nuóc ngoài, vic b trI k hoach phâi
phü hçTp vó'i ni dung cüa Hip djnh, cam két vói nhà tài trg; bô tn dü von cho các
dçr an kêt thic hip djnh vay nuâc ngoâi trong nàm 2021 và khOng Co khã nAng gia
han. DOi vâi các nguôn von vay dê dâu tr kêt câu ha tang kinh té - xâ hi, phãi
dlx?c kiêm soát mt cách chat chê ye miic tiêu, hiu qua dâu tir, kê hoach trâ n và
nhffig tác dng cüa vay von den on djnh kinh tê vT mô.
d) Tm ig, thanh toán vn du tii theo dOng quy djnh cOa Nhà nisâc dam
bão tién d thc hin dir an va th&i han giãi ngân, si:r dicing von hiu qua. Rà soát
các dir an kéo dài nhiêu näm, hiu qua dâu tix thâp dê có huàng xfr 1; có bin pháp
hoàn tam 1mg dôi vâi các khoàn t?m 1mg qua han, kéo dài nhiêu nàm, don vj quàn
1 dã giãi the. Thirc hin dung quy djnh ye hoàn trà tam 1mg dôi vâi cac dir an m&i
thc hin. Tang cu&ng cong tác quyêt toán dir an hoàn thãnh thuc nguôn von nhà
rnrc, xfr 1 dOt diem tInh trang ton d9ng quyêt toán dir an hoàn thãnh.
3. Trong quãn 1 chu'orng trInh miic tiêu quc gia và các chu'o'ng trInh
miic tiêu
a) Xây dirng, trinh cp có thm quyn phê duyt các Chucing trInh miic tiêu
quôc gia giai doan 2021 - 2025. Can cO muc tiêu, nhiêm vçi cOa chixo'ng trInh miic
tiêu quôc gia dugc QuOc hi, ThO tixàng ChInh phU phé duyt; khã nAng thirc hin
chixong trInh trong nàm 2021 và hiiâng din cOa các cc quan trung ixang 1p dir
toán vOn, kinh phi thirc hin chixong trInh phO hop vâi milc tiêu, nhim vii nàm
2021.
b) Vic b6 trI kinh phi thirc hin các chwmg trInh mic tiéu quéc gia theo
khã nàng can dOi cOa ngân sách nhà nllâc và tuân thO các quy djnh cOa pháp luat
ye ngân sách nhà rnx&c, dâu tu cong.
c) Quãn 1, sà diing kinh phi chixang trInh mic tiêu quc gia theo dOng mic
tiéu, ni dung cüa Chi.rong trInh, dam bão tiêt kim và hiu qua.
4. Trong quãn 1, sfr ding dt dai, tri s& lam vic, nhã cong vi,
tài san cong
a Tip tiic trin khai dng b Lu.t Quân 1, sO diing tài san cOng 11am 2017
và các van bàn hi.r&ig dan nhäm nâng cao hiu qua quàn l, sO diing tài san cOng
và khai thác hop 1 nguOn 1irc tO tài san cOng theo Chi thj sO 321CT-TTg ngày 10
tháng 12 nàm 2019 cOa Thu tix1mg ChInh phO.
b) T chIme rà soát, s.p xp 'ai tài san cOng, d.c bit là dM vói các cci nba,
dat bâo dam sO diving dOng m1ic dIch, tiêu chuân, djnh mIre theo chê d quy djnh và
phü hop yâj yeu câu nhim vi; kien quyêt thu hoi các tài san sO diing sai dôi
ti.rqng, sai mic dIch, vuçrt tiêu chuân, djnh mIre; to chlrc xO 1 tài san dOng pháp
1ut, cong khai, minh bach, không dé lAng phi, that thoát tài san cong. Thirc hin
nghiém quy djnh pháp luat ye dâu giá khi ban, chuyén nhixqng tài san cOng; xO 1
nghiem các sai pham.
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c) Nhà cong vçi phài thrçic quân 1, sfr diing dung m%lc dIch, dung d'i ti.rçing;
nâng cao hiu suât sir dmg nha cong vii; thu hôi 100% nhà Cong vii sir ding không
dung mic dIch, không dung dôi ti.rqng, dOi trgng hêt thi gian sir diing nhà cOng
vi theo quy djnh.
d) Tang cuông khai thác ngun 1irc tài chInh t'r kát cu ha tng theo quy
djnh cüa Lust Quân 1, sr ding tài san cOng nàm 2017 vâ các van ban huóng dan;
tO chirc thrc hin dâu tix, bão trI, khai thác tài san kêt câu h tang bão dam cong
khai, minh bach theo quy dinh cüa pháp 1ut ye dâu thâu, dâu giá; so thu tir cho
thuê quyên khai thác, chuyên nhiing có thi han quyên khai thác tài san két câu
ha tang và so thu tr khai thác qu dat, mt nuóc phái np vào ngân sách nhà niióc
và dirçic iru tiên bô trI trong dir toán chi ngân sách nhà nithc cho m11c dIch dâu tix
và phát triên theo quy djnh cüa pháp 1ut.
d) Thirc hin mua srn tài san theo dung tiêu chun, djnh rnrc và ch d quy
djnh dam bâo tiét kim, hiu qua, cong khai, minh bach. Han chê mua xe O to cong
và trang thiet bj dat tiên; thirc hin nghiêm quy djnh cüa ChInh phü ye khoãn xe
cOng, to chüc sap xêp, xu 1 xe 0 to dam bão tiêu chuân, djnh muc theo dung Nghj
djnh so 04/2019/ND-CP ngày 11 tháng 01 näm 2019 cUa ChInh phü quy djnh ye
dnh müc sr ding xe 0 to.
e) Quán 1 chat chê vic
diing tài san cong vào mic dIch cho thuê, kinh
doanh, lien doanh, lien kêt. Chi sir diing tài san cOng vào mvc dIch cho thuê, kinh
doanh, lien doanh, lien két trong các trithng hçip duçic pháp 1ut quy djnh, Co Dê an
duçic cap có thâm quyên phê duyt và phâi dam bão theo các yêu câu quy djnh ti
Lut Quân 1, sir diing tài san cong và van ban huâng dn nhäm phát huy cOng suât
và hiu qua sü diing tài san; kiên quyt châm düt, thu hôi tài san cong sir diing vào
miic dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien kêt khOng dung quy djnh.
g) Thixc hin xir l kjp thai tài san cUa các dir an sU dtng vOn nhà nithc sau
khi dx an kêt thüc theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t, tránh lam that thoát, lang phi
tài san.
5. Trong quail i, khai thác, sfr diing tài nguyen
a) Tip t1ic tang cung giám sat, thanh tra, kim tra vic thrc hin Lut D.t
dai, quy hoach sr dçing dat và các van ban quy pham pháp lut ye su diing dat.
Thirc hin nghiem vic xir l, thu hi các din tIch dat dai, mt nuâc s11 dung
khOng dung quy djnh cüa pháp lut, sü diing dat sai mic dIch, Sal quy hoach, kê
hoach sir ding dat, sü ding lang phi, kern hiu qua, bO hoang hóa và lan chiem dat
trái quy djnh.
b) Thic hin nghiêm các chü trixcmg, djnh huthig trong diu tra, thàm dO,
khai thác, che biên, xuât khau khoáng san theo Chin lugc khoáng san den näm
2020, tam nhIn den näm 2030 dâ dll?c Thu tuàng ChInh phñ phe duyt. Kiêm soát
chat ch vic khai thác khoáng san lam 4t 1iu xay drng; can dôi gifla khai thác và
dr trtt khoáng san, phát triên ben vng cOng nghip khai khoáng gàn vth bâo v
môi trirông và dam báo quOc phOng, an ninh. Thirc hin nghiêm các quy djnh ye
dánh giá tác dng môi triring dôi vâi các dir an khai thác khoáng san.
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c) Tip tçic dy mnh bâo v và phát trin thng, nht là rung phông h yen
biên, rüng dâu nguôn, rt'rng dc diing, thirc hin nghiêm vic dóng cfra rirng tir
nhien và các quy djnh ye bão v, phát trién rmg, bâo ton da dng sinh h9c de dat
t' l che phü rung. Không chuyên din tIch thng t1r nhiên hin có sang miic dIch sü
ding khác (trü cac dir an phc v cho mic dIch quôc phông, an ninh hoc các dir
an phic vii yêu câu phát triên kinh tê - xa hi can thiét do Thu ttthng ChInh phü
quyêt djnh).
d) Tang cithng báo v ngun nuóc và bão v h sinh thai thüy sinh; khai
thác, sir diing hçp l và ben vUng không gian, mtt nuâc, tài nguyen thiên nhiên, vj
the cüa biên phiic vii phát triên kinh tê - x hi; bâo ton cánh quan và da dng sinh
h9c biên, tang cuung khá nàng chông chiu cüa các h sinh thai biên truót tác dng
cüa biên dôi khI hâu,
d) Khuyn khIch phát trin näng hxgng tái tao và sü diing tit kim näng
hrçmg; day manh nghien ciru và xây dirng cáo dir an sir dung cong ngh tái ché
nithc thai vá chat thai; cáo dir an s1r d%ing näng luçmg gió, nàng h.rcmg mt tthi.
e) Xir 1 trit d cáo co s sü dung lang phi náng luqng, tài nguyen, gay ô
nhim môi tru'&ng nghiêm trçng: kiêm soát chit ch c sO' tiêm an nguy ci gay ô
nhim môi tnräng và cáo nguôn xá thai; tp trung xfx l rác thai do thj, nông thôn,
nhan rng mô hInh xü 1 rae thai hiu qua, ben vüng; dam báo t 1 khu cong
nghip, khu ché xuât dang hoat dng có h thông xi:r 15' nixâc thai tp trung dat tiéu
chuân môi tru&ng dat 91%. Xà 15' nghiêm cáo tru&ng h?p vi phm quy dinE cüa
pháp 1ut ye thäm do, khai thác, ché biên tài nguyen khoáng san.
g) Giàm cithng d nàng luçing trong cáo ngành ngh, linh vrc kinh t; tit
kim näng 1ixcng trO' thành hoat dng thi.r&ng xuyên dOi vâi cáo cci sO' sir diing nàng
1uçing trng diem và cáo ngành kinh tê tr9ng diem tiêu th nhieu nàng luçing,
hu&ng tói mic tiêu den nàm 2025 giãm muc ton that din nàng xuông thâp hon
6,5% và dat muc tiêt kim näng li.wng 5,0% den 7,0% tong tieu thçi nàng 1uçng
toàn quôc trong giai don tu näm 2019 dn näm 2025.
6. Trong thành 1p các q u5? tài chinh nhà ntthc ngoài ngân sách
a) Dy manh thirc hin cáo nhim vi và giâi pháp tang cumg quán 15' cáo
qu5 tài chInh nhà nuóc ngoài ngân sách theo quy djnh tai Nghj quyêt sO 792/NQUBTVQH14 ngày 22 tháng 10 nàm 2019 cüa Uy ban Thii&ng viii Quoc hi ye mt
sO nhim vii và giãi pháp day manE vic thirc hin chInh sách pháp luat ye quán 15',
sü diing cáo qu tài chInh nhà mrO'c ngoài ngân sách nhà nuâc và Chi thj so 22/CTTTg ngày 27 tháng 8 nàm 2015 cüa Thu tuO'ng ChInh phü ye vic tang cu&ng cong
tao quãn 15' dOi vâi cáo qu tài chInh nhà nuxrc ngoài ngân sách.
b) Rà soát 1i cáo van bàn quy pham pháp 1u.t có lien 9uan trong quàn 15', sr
diing cáo qu tàicbinh nhà ni.rO'c ngoài ngân sáoh nhà nuâc d sun dôi, bO sung, bäi
bO theo thâm quyen hoc trInh cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh nhàm dam
bào dông b, thông nhât và ,phü hop vói thi,rc tê và h thông pháp 1u3t. Nghien ci'ru
hInh thành co sO' pháp 15' thông nhât quãn 15' cáo qu tài chInh nhà nuâc ngoài ngân
sách nhà nix&c dã nâng cao hiu qua trong quãn 15' yà sir diing qu.
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7. Trong quãn 1, sfr ding vin và tài san cüa Nhà nu'rc ti doanh nghip
a) Thirc hin trit d tit kim nàng hrçing, 4t tu, chi phi du vào; üng diing
cong ngh rni dé nâng cao chat luçmg, süc canh tranh cüa hang boa, tiêt kim chi
phi san xuât kinh doanh, trong dO, tiêt giãm tOi da chi phi quãng cáo, tiêp thj,
khuyên mai, boa hông môi gii, chi tiêp tan, khánh tiêt, hi nghj, chi chiêt khâu
thanh toán, chi phi nàng hrçing.
b) Tng kt, dánh giá và tp trung hoàn thành miic tiêu ci phn hóa và thoái
von nba nuc theo dung l trInh và quy djnh cüa pháp 1ut, bào dam các nguyen
täc va c chê thj tnrông; minh bach, cong khai thông tin. Vic xác djnh giá trj
quyên sir ding dat vào giá trj doanh nghip cô phân boa phâi thrc hin diing quy
dlnh pháp 1ut ye dat ctai, pháp lut v cO phân boa doanh nghip nhà nuóc, báo
dam tInh dCing giá trj quyên si'r ding dt vào giá trj doanh nghip cô phân hóa, tinh
di'ing, tInh dü tiên thuê dat cüa doanh nghip, tránh that thu cho ngân sách nhà
nuoc.
c)Tip tic co' cu, sp xp lai doanh nghip nhà nithc; nâng cao näng 1irc tài
chInh, dôi mOi cong tác quàn trj, cong ngh, co' câu san phâm, ngành nghê san xuât
kinh doanh, chiên luqc phát triên, cài tiên quy trInh san xuât dê nâng cao chat
luqng san phâm và näng hrc canh tranh ciia doanh nghip.
d) Rà soát, xir 1 düt dim tn tai, yu kern cüa doanh nghip nhà nrnc và
doanh nghip có von nhà nuàc. Kiên quyêt xfr 1 các doanh nghip vi pham pháp
1ut, lam that thoát, lang phi von, tài san nhà nuOc, các dr an dâu ti.r chm tiên d,
kern hiu qua, thua lô kéo dài; không si:r ding ngân sách nhà nithc dê xu 1 thua lô
cüa doanhnghip. Kiêm diem và xu 1 trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut dôi
vol t.p the, cá nhân, dc bit là ngix?ii dung dâu trong vic dê xày ra các vi pham
ye quàn I sir ding vOn, tài san nba nuc tai doanh nghip và cô phân hOa doanh
nghip nhà rnrâc.
d) Quân l, giám sat chat chê vic buy dng, si'r dçing vn cüa doanh nghip
nhà mróc, nhât là vic vay nq rnróc ngoài, các dr an dâu tu trong nu&c và ra nuóc
ngoài, nguOn von rnua, ban, sap nhp doanh nghip.
e) Tang cuOng quãn l, sr diing hiu qua ngun thu tix c phn hóa, thoái
vOn nhà nix&c tai doanh nghip dam báo nguôn thu tü cO phân hOa, thoái von nhà
nuuc tai doanh nghip duçic s'tr dung dê chi cho dâu tu phát triên, phài ducic can
dôi trong ngân sách nhà nuâc hang näm theo kê hoach dâu tix cong trung han; dam
bão nguôn 1irc h trg qua trinh co' cu iai, sp xêp, chuyên dôi sâ hU'u doanh nghip
nhà nuc theo quy djnh hin hành và theo quy djnh sua dôi (neu cO)..
g) Nâng cao trách nbim cüa ngui dai din ph.n vn nh. nuóc tai doanh
nghip trong vic yêu câu doanh nghip phân phOi ye. np ngân sách nba nuâc
phân igi nhun, cô tuc duqc chia txcing 1rng vOl phân von nhà nuâc.
8. Trong quãn I, sfr ding lao dng và thôi gian lao dng
a) Tip titc di mâi, sp xp t chüc b may cüa h thng chinh trj tinh gun,
boat dng hiu 1c, hiu qua; giám dâu mOi các do'n vj trirc thuc; không thanh 1p
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th chirc mói, truông hop dc bit do cp có thm quyn quy& djnh. Giãm
thi da
các Ban quân 1 dir an; kiên quyét hop nhât, sap xep to chirc
'ai các dn vj si,r

nghip cong 1p dê thu g9n dâu mOi, giám biên ché; thrc hin c chê khoán kinh
phI theo nhim vçi duqc giao và san phm dAu ra. Can cü vào két qua thixc hin dê
an tinh giân biên chê, các co quan, don vj, dja phung xác dnh t' I giàm sO biên
chê näm 2021 cho phü hop, dam bào mic tiêu nAm 2021 giàm 10% bién ché cong
chüc và biên ché sir nghip huOiig luong tü ngân sách nhà nuOc so vâi biên chê
dugc giao 11am 2015 theo Nghj quy&t so 3 9/NQ-TW cüa Ban Chap hành Trung
hang ye tinh gián biên ché; các Co quan, don vj chixa sü di1ng hêt so biên ché di.rçic
giao phãi xem xét, cAt giãm cho phü hçrp.
b) Sp xp l?.i các ch d phi cp hién hânh, không b sung các loai ph%i cap
mâi theo nghê; thiic hin rà soát, bãi bO các khoán chi ngoài luo'ng cüa can b,
cong chirc có nguôn gôc tr ngân sách nhâ nuâc.
c) Tin hành sp xp, b tn di ngQ can bO lânh do, quân l Va giãi quyt
chê d, chInh sách dôi vOi nhQng ngi.thi dôi dix sau di hi dãng b cap huyn, cap
xã nhiêm 2020 - 2025 tai nhQng don vj hành chInh cap huyn, cap xã mth hInh
thành sau khi sAp xêp theo Nghi quyêt so 635/2019/UBTvQH ngày 12 tháng3
nAm 2019 cüa Uy ban Thixô'ng vii Quoc hi ye ban hành kê hoach thirc hin sap
xêp các don vj hành chInh cap huyên, cap xâ trong giai don 2019-2021.
d) Thirc hin dng b, hiu qua cac giâi pháp, nhim vç d nâng cao nAng
suât lao dng theo Nghj quyêt sO 27-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung ixong khóa
XII và Chi thj so 07/CT-TTg ngày 04 tháng 02 nAm 2020 cüa Thu tuâng ChInh
phu ye giài pháp tang nAng suât lao dng quOc gia.
d) Dy mnh câi each hành chInh, nh&t là cãi cách thu tijc hành chInh, g&i
kêt chat cho vi vic kin toàn to chüc, tinh giàn biên ché, bâo dam dan chü, cOng
khai, minh bach, chuyên nghip, phuc vi nhan dan. Xây dijng ChInh phü din tir
phiic v ng1xi dan và doanh nghip huóng tói ChInh phü sO, nên kinh té so và xâ
hQi sO.
9. Trong cong tác thanh tra, kim tra
a) DAy mtnh cOng tác thanh tra, kim tra d& vâi các don vj slr dçing ngân
sách; xir 1 kjp th&i, day dU nhChig sai pham dixac phát hin qua cOng tác thanh tra,
kiêm tra, kiêm toán; lam rô trách nhiém cüa t&ng tO chirc, ca nhan và thirc hin chê
d trách nhim dOi vâi thu trixO'ng don vj sü ding ngân sách nhà nuc trong quàn
l dje hành ngân sách khi dé xãy ra that thoát, lang phi, sà diing ngân sách sai chê
d, chinh sách.
b) Ip trung thanh tra kim tra trên các li'nh virc quân 1 và slr diing dt dai
gAn vâi bào ye môi tru'&ng, dâu tu xay dirng co bàn, quãn 1 tài chInh ngân sách,
mua sAm tài san cOng; tAng cung cong tác thanh tra, kiêm tra, quàn l thj truing,
chOng buOn lu, gian 1n thuong mai, hang giá, hang nhái vA dâu co nâng giá.
c) PMi hop gifta các co quan thu, co quan tài chInh và các lc hrqng chirc
nAng trong cOng tác quãn 1 thu, chOng that thu và xir l ng dQng.
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d) Trin khai thirc hin Lut Tip cong dan, Chi thj s 35-CT/TW ngày
26/5/20 14 cüa B ChInh trj v tang cuô'ng s1r lãnh do cüa Dâng dôi vói cong tác
tiêp dan và giãi quyêt khiêu ni, th cáo.
III. GIAI PHAP THTJC HIEN MUC TIEU, CII! TIEU TIET KIM
1. Thng cwrng cong tác Iãnh do, cM do v THTK, CLP
Thu trithng các Sâ, ban, ngành, ChU tjch UBND các qun, huyn, các hi
doàn the có trách nhim chi dao thông nhât vic thirc hin cáo milc tiêu, chi tiéu
THTK, CLP nAm 2021; xây dirng k hoach thirc hin ci the cac m11c tiêu, chi tiêu
tiêt kim cho trng linh virc gàn vd cong tao thanh tra, kiêm tra thung xuyên;
phân cong rô rang trách nhiêm cüa t'rng ca quan, to chirc, dan vj; dua kêt qua
THTK, CLP là tiêu chI dánh giá trong cong tác thi dua, khen thirông và bô nhim
can b, cong ch(rc, viên chIrc. Tang cithng vai trô, trách nhim cüa nguii dirng dâu
cci quan, to chüc, (tan vj, doanh nghiêp trong vic lãnh do, chi dao tO chirc, triên
khai THTK, CLP tai cci quan, dan vj, doanh nghip.
2. Dy minh cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhn thü'c trong
THTK, CLP
a) T chüc tuyên truyn, ph bin pháp luât THTK, CLP, cáo chü truong,
chInh sách cüa Dâng và Nba nithc có lien quan den THTK, CLP thông qua vic to
chirc các chuang trInh t.p huân, sinh hoat chuyên dê hoc phô biên thông tin trên
cáo phu'ong tin thông tin dai chüng, Cng thông tin din ti:r hoc Trang thông tin
din tir... trong do chü tr9ng dn cáo K& 1un, Chi thj, Nghj quyêt cüa Trung uang
Dáng Va cüa ChInh phü ye THTK, CLP; to chuc tuyên truyên sâu rng trong nhân
dan dê nâng cao nh.n thi'rc ye THTK, CLP.
b) Dng tâi, cp nht kjp thcM trên Cng thông tin din ti:r, Trang thông tin
din ti'r cua ca quan các tài 1iu phô bin, giáo diic pháp 1ut ye THTK, CLP.
c) Các can b, cOng chuc, viên chüc và ngi.thi lao dng tIch circ tuyên
truyên, 4n dng và nâng cao nhn thüc THTK, CLP tti dja phuang noi sinh song.
d) Kjp thi biu duang, khen th'ix&ng nhüng guang din hInh trong THTK,
CLP; báo v ngixi cung
thông tin cMng lang phi. Tang cu?mg giáo dçic phâm
chat, do di'rc và trách nhim Cong viii.
cap

A r
A
3. Tang ctrong cong
tac to chtrc thrc hanh THTK, CLP, trong do can
tip
trung vào mt s linh vrc sau:
S

A

V

S

A

a) T chüc diu hành dr toán ngân sách nhà nu&c chü dng, ch.t chë, bào
dam k3' cuong, k lust tài chInh, ngã.n sách.
Tip tçic câi cách cong tao kim soát chi ngân sách nhà nuâc theo hithng
thông nhât quy trInh, tp trung dâu môi kiêm soát và thanh toán các khoán chi ngân
sách nhà nix&c (bao gôm cã chi thix&ng xuyen chi d.0 tu) gan vi vic phân djnh
rö trách nbim, quyen han cüa cáo dan vj lien quan (ca quan tài chInh, Kho bac
Nba nu6c, don vj sü ditng ngân sách nba nuórc); day manh 1rng dung cOng ngh
thông tin trong cOng tao kiêm soát chi, quàn 1 thu ngân sách nhà nuOc.
va
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Diu hânh, quân 1 clii trong pham vi d%r toán du'ic giao, dáng tiêu chun,
djnh müc, ché d quy djnh; thirc hiên trit dê tiét kim toàn din trên các ni dung
chi, nâng cao hiu qua sà ding ngân sách.
Tang cu&ng thanh tra, kim tra, kim toán, thrc hin cong khai, minh bach,
dé cao trách nhim giãi trInh ye ngan sách nhà nuâc.
b) Tang cuô'ng cong tác ph bin, tuyen truyn và trinkhai dng b, hiu
qua Luât Quãn 1 n cOng nAm 2017 và các van ban hu'âng dan. Day m?nh quãn
1, giám sat hiu qua sir ding vn trái phiéu ChInh phü, von vay ODA, vay uu di
tr các nhà tài trci cüa các Ca quan, dan vj, dja phuang, dan vj si:r ding vOn vay; có
giâi pháp day nhanh tién d thrc hiên dir an dê giãrn thiêu chi phi vay. Nâng cao
trách nhim giãi trinh cüa các ngành, dja phi.rang dôi vi hiu qua s diing nguôn
vOn vay Cong.
Xây drng va hoàn thin ca sâ dü 1iu v vn vay ODA, vay u'u dâi niróc
ngoài trong nç cOng dé phçic vi cong tác quãn 1.
c) TMp tiic thiic hin hin di hóa cong tác quán 1 tài san cong. Ban hành
kjp thai tiéu chuãn, djnh mi.'rc sfx ding tài san cong chuyên dung theo thâm quyên
dê lam ca so' 1p ké hoach, dir toán, quân 1, bô trI sü ding, xir 1 tài san cOng theo
dung quy djnh.
Tang cu&ng cOng tác kim tra, giám sat vic quàn l, sir diing tài san cOng
tai các ca quan, to chüc, dan vj; kiêm diem trách nhim, xir 1 nghiêrn theo quy
djnh cüa pháp 1u.t lien quan dôi vo'i các to chüc, cá nhân thuôc thâm quyên quàn 1
có hành vi vi phm.
d) Htrâng dn và t chüc trin khai thirc hin dung các quy djnh cüa Luat
Dau ti.r cong sO 39/2019/QH14, tao ca so' pháp 1 dông b và rO rang cho hoat dng
dâu tu cong.
Tang cuo'ng vai trO các ca quan quàn l nhà nixâc & giai doan chun bj du
ti.r, xay drng ké hoach, dam bào phü hap vâi khâ náng can dôi nguôn lirc và thirc
hin cüa dr an. Ap diing cOng nghe thông tin trong cOng tác xay drng, tônghçip,
giao và trien khai ké hoach dâu tu cong näm 2021 trén H thông thông tin ye dâu
tu sir dung von nhà nithc.
Thuc hiên t& cong tác chun bi du tu, giài phóng mt bang, dnbü, táidjnh
cu' cüa các dir an dir kiên kh&i cong mói trong giai doan 2021 - 2025 de tao tien dê
tot cho vic thrc hin dir an, nhât là cac dr an quan tr9ng quOc gia, dir an trçng
diem.
Nâng cao cht hrcng cOng tác du thu, ha chon nhà thAu, bâo dam lira ch9n
nha thâu có day dü näng hrc thirc hin dir an theo dung tiên d quy dlnh.
COng khai, minh bach thông tin và tang cu&ng giám sat, dánh giá, kim tra,
thanh tra trong qua trInh dâu tu cOng; chOng tham nhQng, that thoát, lang phi trong
dâu tu công; áp ding quy tàc hu kiêm dOi vâi kê hoach dâu tu cOng nàm 2021 cüa
cac ca quan và djaphuang trên dja bàn thành phO, bão dam tInh tuân thu các quy
djnh vâ hiu qua dâu tir cOng. Trong d, d.c bit d cao vai trO tham gia giám sat
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cüa cong dng dan cu trong các vüng ành hthng cüa dr an, nâng cao trách nhim
giâi trInh cüa chü dâu tu va các ben lien quan dn dir an. Xác djnh rö trách nhim
triic tiêp cüa ngithi diing dâu cci quan, t chüc d6i vfii hiu qua kinh té - xã hi cüa
các dix an dâu tu. Xi:r l nghiém nhüng hành vi vi pham pháp 1ut, tham nhQng, gay
that thoát, lang phi trong dâu ti.r cong.
Vic phân b vén du tu cOng phâi dam bào thii gian theo quy djnh cüa
Lut Dâu tu cong và các van bàn hithng dk. Tiép tVc rà soát các quy djnh ye ngân
sách, dâu tir, xay durng, tháo g kip than các rào can khó khàn, vu&ng mac, tao diéu
kin thun igi day nhanh tiên d thixc hin, giài ngân và nâng cao hiu qua các dir
an dâu tix cong.
T chüc thirc hin Lust Quy hoach và các van bàn huóng dk, nâng cao chit
luang cong tác quy hoach phát trin kinh t - xä hi và các quy hoach ngành, quy
hoach vüng länh thô, quy hoach phát trMn do thj, lam can cir xây dirng các chuang
trinh và kê hoach dâu tu trung và dài han.
d) Thçrc hin có hiu qua Nghi djnh s 16/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015
cüa ChInh phü quy djnh cci ché tr chñ cüa dan vi sir nghip cong lip, Quyêt djnh
so 22/201 5/QD-TTg ngày 22/6/2015 cüa Thu tithng ChInh phü ye chuyên dan vi
sir nghip cong 1.p thành cong ty c phn va van bàn si:ra dôi, bô sung, thay the các
van bàn nay (neu co). Tiêp tijc day manh tiên d thijc hin cci chê tir chü và nâng
cao chat hrçmg và hiu qua hoat dng cia các dan vj s1r nghip Cong 1p cüa t&ng
lTnh c, dày manh phân cap và giao quyén chü dng cho các don vj sir nghip
theo huâng phân dnhi rO vic quãn 1 nba nuóc vani quail trj don vj sir nghip cong
1p và vic cung Cmg djch vi1 sir nghip cong.
Di mani cci ch phân b ngun lirc, quân 1, cp phát ngân sách nhà nuâc,
trong do ngân sách nhà nuanc bào dam dâu tu cho các djch vi cOng cci bàn, thiêt
yéu và dôi v&i các don vj sr nghip cong 1p 0' các dja bàn vüng sâu, vüng xa,
vüng dông bào dan tc it ngu0'i.
EMi m&i phuxang thüc quãn 1, nâng cao näng 1irc quân trj don vj sir nghip
cong 1p thuc pham vi quàn 1, bao dam chit chê, hiu qua, gOp phân nâng cao
chat hrcmg hoat dng cung i.'rng các djch v si1 nghip cOng, dáp rng yêu câu cüa
xähi.
e) Các cci quan, dja phucmg trên dja bàn thành ph dy manh rà soát, dánh
giá hiu qua hoat dng cüa các qu5 tài chInh ngoài ngân sách nba nu0'c. Xây dimg
l trInh cci cau lai, sap nhap, du.'rng hoat dng hoc giài the dôi vOi các qu5 hoat
dng không hiu qua, khOng dung m1ic tiêu.
Tang cu&ng cong tác quãn l, thanh tra, kim tra, kim toán và giám sat hoat
dng cüa các qu tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách nhâ nuóc; xây dirng, kin
toàn b may quãn l và nâng cao nang lirc can b nhàm quàn l, s0' diing nguôn
lirc cüa các qu5 có hiu qua, dam bào cOng khai, minh bach.
Thirc hin nghiem ch d báo cáo, cong khai trong xây dimg; thrc hin k
hoach tài chInh cüa các qu tài chInh nba mràc ngoài ngân sách theo quy djnh cüa
Lut Ngân sách nhà nuâc näm 2015 và các van bàn pháp lust cO lien quan.
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g) Tang cuô'ng cong tác quãn 1', sü diing dt dai dam bão hiu qua, tit
kim. Thirc hin diêu tiêt mt cách hçip 1 giá trj tang them tir dat do Nba nurc dâu
tix ccx sâ ha tang dem lai. Nghiên ciru xay dirng ccx chê, quy djnh cüa pháp 1ut dê
khai thác qu dat dai ben duông khi du tu xay dirng két câu h tang giao thông
dung b rnt cách hiu qua, ti& kiêm. Quân 1 chat chê, tang cung giám sat,
thanh tra, kiêm tra vic s1r diing dat cüa doanh nghip sau cO phân hóa.
h) Tip mc rà soat, süa d&, b sung hoàn thin h thng pháp 1ut phiic vçi
qua trinh sap xép, cO phân hóa, ccx câu laj và nâng cao hiu qua hoat dng san xuât
kinh doanh cüa doanh nghip nba nuxc và doanh nghip có von nba nu9c.
Tang cixng minh bach thông tin di vi tt cà các doanh nghip nba mrâc
theo các tiêu chuân áp d%lng doi vó'i cong ty dai ching; nghiên cfru xây dmg ccx s&
dtt 1iu quôc gia ye doanh nghiêp nha nuâc; nghiên cüu, dê xuât xây dirng b tiêu
chI dánh giá hiu qua hoat dng san xuât, kinh doanh dOi vâi doanh nghip nhà
nu6c theo tirng loai hInh, linh vçrc, dja bàn hoat dng dc thu ci1a doanli nghip.
Triên khai tIch crc, có hiu qua Chuang trInh hành dng cat giâm chi phi cho
doanh nghip nihäm cat giârn trit dé các chi phi bat hp 1 trong man thu quy djnh
pháp 1ut ye kinh doanh, day lüi và ngàn chn các hànb vi lam phát sinh chi phI
không chInh thrc cho doanh nghip.
Dy manh thirc hin cong tác thanh tra, kim tra, kim toán, giám sat vic
thc hin chInh sách, pháp 1ut ye cO phân hóa doanh nghip nhà nuóc, khOng dê
xãy ra tiêu cvc, that thoát von, tài san nba nuóc.
i) Tip tiic hoàn thin chInh sách, pháp lut v câi cách t chüc b may hânh
chinh nhà nuc theo Chucxng trInh hành dng cüa Chinh phñ thirc hin Nghj quyêt
so 18/NQ-TW, Nghj quyét so 19/NQ-TW cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Khóa
XII. Rà soát các van bàn hin hành dê dê xuât s'L:ra dOi, bô sung hoc ban hành mâi
cho phü hçrp, khAc phiic nhUng han the, vuóng mac và bào dam tinh g9n b may,
nâng cao hiu lixc, hiu qua hoat dng.
Xây dirng va hoàn thin h thng vj trI vic lam và ccx cu ngch cong chüc
theo Nghj djnh sO 62/20201ND-CP ngày 01/6/2020 cüa ChInh phü lam can cü cho
vic quán 1, sr dung lao dng, thai gian lao dng hiu qua và lam ccx sc dê thirc
hin cal cách tiên luong.
Tang cung cong khai, minh bach trong hoat dng cOng vi; thuig xuyên
dào tao, bOi duong nâng cao näng luc, trInh do di ngü can b, cOng chuc, viên
chüc, gop phân nâng cao näng lirc, hiu qua hoat dông cüa h thông chInh trj.
D& mói manE me quy trinb, phuong thirc và thirc hin cong khai, minh
bach, dan chü trong bô nhim, dê bat can bô và tuyen dung cOng chuc, viên chic
dê thu hut duqc ngixi có nàng 1irc, trInb d, nâng cao chat hrng di ngü can b
cong chi'rc, viên chirc.
4. Dy mtnh thirc hin cong khai, nâng cao hiu qua giám sat THTK, CLP
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a) Các co quan, dcn vj, dja phuung trirc thuc thành ph chi dao, hixóng dan
cac don yj thuôc pham vi quail 1 thuc hiên các quy djnh ye cong khai minh bch
dé to diêu kin cho vic kiêm tra, thanh tra, giám sat THTK, CLP.
b) Ngi.thi dirng ctAu co quan, don vj sr diing ngân sách nhà nu&c phãi thirc
hin trách nhim Cong khai theo diing quy djnh cüa Lust THTK, CLP và các 1ut
chuyên ngânh; trong do, chü trong thuc hin cOng khai vic si:r dçrng ngân sách nhà
nuâc va các nguôn tài chInh diioc giao, cong khai thông tin ye nç cOng và các ni
dung dâu tix cong theo quy djnh pháp 1ut.
c) Phát huy vai trô giám sat cüa Mt trn T quc Vit Nam các cap và các
tO chrc, doàn the trong mi co quan, don vj d kjp thai phát hin các hành vi vi
phm ye THTK, CLP.
d) Thirc hin Cong khai hânh vi lang phi, k& qua xir 1 hành vi lang phi theo
quy djnh.
5. Kim tra, thanh tra, xtr 1 nghiêm các vi phm quy djnh v THTK, CLP
Dy manh cong tác thanh tra, kim tra vic xây dirng và thirc hin Chuong
trInh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp luat
trong các linh vrc theo quy dinh cüa Luât THTK, CLP. Các co quan, don vj, dja
phuong xây dirng ké hoach kiêm tra c1i the lien quan den THTK, CLP, trong do:
a) Xây drng k hoch va tp trung t chirc kim tra, thanh tra mt s ni
dung, lTnh vrc, cong trInh tr9ng dim, cii the can tp trung vào các linh vrc sau:
- Quãn 1, sCr dçing dt dai;
- Tlnh hInh trin khai thi:rc hin các dir an du tu công;
- Quãn 1, si.'r diing trii sO' lam vic, nhà cong vii;
- Mua sam, trang bj, quân l3, si'r dicing phuong tin di l?.i; trang thik bj lam
vic; trang thiêt bj y tê, thuOc phông bênh, chia bnh phiic vi hoat dng cüa các
Co sO' yté do ngári sách nhà niiO'c cap kinh phi;
- Thirc hin chInh sách, pháp lut v c phn hóa doanh nghip nhà nuO'c;
- Si'r diing tài san cong vào muc dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien kêt;
- Quán 1, sü diing và khai thác tài nguyen, khoang san.
b) Thu tnrO'ng cac don vj chü dông xay dimg k hoach kim tra, t1r kiêm tra
tai các dun vj mInh và chi do cong tác kiêm tra, t1r kiêm tra tai don vj cap duói
trçrc thuc.
c) Di vâi nhing vi phm duçc phát hin qua cong tác thanh tra, kim tra,
thu tru&ng dun vj phâi khac phiic, xir l hoc dé xuât, kiên nghj co quan có thâm
quyen có bin pháp xi'r 1)2. Thuc hiên nghiêm các quy djnh pháp lu.t ye xir 1)2 vi
phm dôi vâi ngu&i drng dâu co quan, don vj và các cá nhân d xây ra lAng phi.
6. Dy mnh cãi each hành chinh, hin di hóa quãn 1)2; gn THTK,
CLP vri cong tác du tranh phông, chng tham nhüng; tAng ctrrng phi hçp
giüa CáC co' quan trong THTK, CLP
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a) Tang cu&ng cong tác chi do vic thic hin cãi each hành chInh cüa các
cap, các ngành gan vâi THTK, CLP trong các linh virc; thrc hin Co hiu qua hin
di hóa quân 1 hành chInh nhà nu'c thông qua vic hoàn thin và day m.nh hot
dông cüa mang thông tin diên tir hânh chInh ccia ChInh phü trên Internet. Tp trung
hra ch9n, tái câu true quy trInh, cung ep trên môi trung din tü' các thu tVc hành
chInhcó nhu câu kin, lien quan nhiêu den hot dng cüa nglxäi dan, doanh nghip
ket noi, tIch hçip vOi Cong Dich vu cong Quôc gia; ban hành và triên khai Kê
hoch sO hóa két qua giãi quyt thu tyc hành chInh giai don 2020 - 2025 theo quy
djnh tai Nghj djnh sO 45/2020/ND-CP cüa ChInh phii ye thçrc hin thu tiic hành
chInh trên rnôi tru'O'ng diên tü'; thuc hiên cap bàn sao din tlr du'9'c chrng thrc tr
bàn chInh.
Tip t1ic rà soát, c&t giâm triêt d cáe thu tic hành chInh cOn chng chéo,
vuâng mac, không can thiêt trong Iinh virc san xuât kinh doanh thuc thârn quyên
cüa co quan mInh; khân trircrng ban hânh Va to chirc thirc hin Ke hoch cAt giárn,
dan giân hóa quy djnh lien quan den hoat dng kinh doanh nArn 202 1.
Tip tVc di m9i l 1i phu'ang thirc lam vic thông qua vic xci i hO sa
cOng viêc trên mOi truang diên tij, thuc hiên gw nhân vAn ban then tu lien thông
cap chInh quyên; ehuyên dôi tcrng bixóc vic diêu hânh di7ra trén giây tO' sang diêu
hành bang du 1iutheoquy djnh tai Nghj djnh so 09/2019/ND-CP; day manh hInh
thcic h9p trVc tuyên; dôi rni viêc thuc hin co chê môt ccra, rnt ccra lien thông
trong giãi quyêt thu tic hânh chInh cho nguOi dan, doanh nghip.
b) Các cci quan, don vj, dja phi.xang trin khai có hiu qua pháp lut THTK,
CLP gAn vOi cOng tác phOng chông tham nhUng.
c) Nâng cao cong tác phi hap giu'a các ca quan, dan vi, dja phuang; phi
hçip chat the giUa các ca quan Dâng, Nba nuác, Mt trn to quôc Vit Nam, các
doàn the dê thrc hin cO hiu qua cOng tác THTK, CLP.
IV. TO CHlC THIIC HIN
1. CAn cci Chixang trInh tang th v THTK, CLP nAm 2021, Thu trtthng các
S, ban, ngânh, hi doàn the, LJBND các quân, huyn xay dirng kê hoachTHTK,
CLP nAm 2021 cüa ngành, dja phu'ang rnInh; chi dao vic xay dixng kê hoach
THTK, CLP cüa các Ca quan, dan vi true thuôc. Trong kê hoach THTK, CLP cña
rnOi cap, mi ngành cu the hóa các muc tiêu, chi tiêu tiet kim và yCu cAu chông
lAng phi cUa cap mInh, ngành rnmnh; xác djnh rö nhim vii tr9ng tarn cUng nhLr
nhthig giài pháp, bin pháp cn thuc hin dé dat &rçYc myc tieu, chi tiêu tiet kirn
dA d.t ra.
2. Thu trithng các s&, ban, ngành, hi doàn the, UBND các qu.n, huyn
nghiêrn tcic quán trit các ni dung sau:
a) Barn sat các muc tiêu, yeu cu, nhirn vi tr9ng tam Chuang trInh cüa
UBNDthành phO ye THTK, CLP. Theo do, dam bào các chi tiêu tiêt kirn vA yêu
câu chOng lAng phi cüa ngành, linh virc, dja phuang khOng thâp han chi tieu tiet
kim chung.
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b) Trên co si chirc nãng, nhiém vu, phani vi, linh virc duc giao quãn 1, các
s, ban, ngành, hi doàn the, UBND các qun, huyn có trách nhirn triên khai
phân Cong nhirn vi ci the den t1rng Ca quan, to chirc, dan vj thuc phm vi quân
l. Dông thi chü tn, phôi hçip vói các co quan, dan vj, dja phucing có lien quan
tong kêt, dánh giá tInh hInh THTK, CLP Va báo cáo tOng hçrp các chi tiêu tiêt kirn
trong linh virc yà theo chtrc nàng, nhiêm v11 duçic giao cho tmg ngành, dja
phuang.
c) Xác djnh cii th trách nhim cüa ngu?Yi dirng du co quan, tO chirc khi dê
xáy ra lang phi ti co quan, don vj mInh; trách nhim trong vic thrc hin kiêrn tra,
kjp thai lam rO lang phi khi có thông tin phát hin dê xi:r 1)2 nghiêrn dôi vi các to
chrc, Ca nhân trong phrn vi quãn 1)2 Co hành vi lang phi.
d) Tang cithri cong tác thanh tra, kim tra vic xây dçrng và thçrc hin
Chi.rang trInh THTK; CLP näm 2021; thanh tra, kiêrn tra vic thçrc hin các quy
djnh cüa pháp luât ye THTK, CLP và viêc thu'c hin Chuang trInh THTK, CLP
trong phm vi quân 1)2.
d) Thirc hin cong khai trong THTK, CLP dc bit là cong khai các hành vi
lang phi và két qua xir 1)2 hành vi lang phi; nâng cao chat hicrng và dOi rnó cách
thüc dánh giá kêt qua THTK, CLP dam bào so sánh mt cách thirc chat và minh
bach kêt qua THTK, CLP gira cac co quan, dan vj gop phân nâng cao hiu qua
cong tác nay.
e) Báo cáo tInh hInh vâ kt qua thirc hin Chirang trInh tOng the cüa ChInh
phü ye THTK, CLP và Chuang trInh THTK, CLP cu the cüa co quan, dan vj, dja
phuang rnInh và thic hin dánh giá kêt qua THTK, CLP trong chi thu'ing xuyên
theo quy djnh ti Thông tu so 129/201 7/TT-BTC ngày 4 tháng 12 nãrn 2017 cüa
Bô Tãi chinh quy djnh tiêu chI dánh giá kêt qua THTK, CLP trong chi thithng
xuyên. Trén cci sá do, xây dung Báo cáo THTK, CLP hang nArn dê gui B Tài
chInh tong hçip, trInh ChInh phü báo cáo QuOc hi ti k)2 h9p dâu näm sau ding
thai hn theo quy dlnh cüa pháp 1ut.
g) Djnh kS' hang näm tng hap Báo cáo tInh hInh và kt qua thçrc hin
Chuong trInh tong the cüa cüa cci quan, dan vj, dja phuong rnInh và thçrc hin dánh
giá ket qua THTK, CLP trong chi thuô'ng xuyên theo quy djnh tai Thông tu'
so 129/201 7/TT-BTC ngày 4 tháng 12 nãm 2017 cüa B Tài chInh quy djnh tiêu
chI dánh giá kêt qua THTK, CLP trong chi thuO'ng xuyên gui ye Sâ Tài chInh
truâc ngãy 15/2 nAm sau lien k d tng hap báo cáo UBND thành phO theo quy
djnh. Chi dông và thu'äng xuyen theo döi, cap nhât tInh hInh, kêt qua THTK, CLP
trong phm vi, linh v1rc, dja bàn quän 1)2 theo chrc näng nhirn vçi Va thâm quyCn
duçic giao. Thirc hin báo cáo dt xu.t v tInh hInh, kêt qua THTK, CLP theo yêu
câu cüa cap cO thârn quyên.
2. Các cOng ty TNHH MTV do thành phé n&m giQ' 100% vn nhà nuc CO
trách nhim to chic xây dirng vâ thirc hin Chuong tnlnh THTK, CLP nàm 2021
cüa don vj mInh, tnong do cu the hóa các mçic tiêu, chi tieu tiêt kim và yëu câu
chOng lang phi trong quán 1)2, s' ding vn và tài san Nhà nuâc; xác dnh rô nhim
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vii tr9ng tam va nhQ'ng giãi pháp, biên pháp c.n thirc hin d dt duc miic tiêu,
chi tiéu tiêt kirn d dt ra trong näm 2021.
3. Sâ Tâi chInh chü tn, phi hap vOi các c quan, don vj lien quan hiro'ng
dan, kiêm tra, thanh tra các co quan, doTi vj thirc hin Chuo'ng trInh nay. Djnh kS'
hang nAm tong h'p kêt qua thyc hin cOng tác THTK, CLP trên dja bàn thành phô
báo cáo UBND thành phô theo quy djnh.
Trén day là Chu'ang trmnh THTK, CLP nàm 2021 trên,ja bàn thành ph Dà
Nàng, de nghj các co quan, don vi triên khai thirc hin./T"

H K Minh

