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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ1 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình THTK, 

CLP 

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. UBND huyện Côn Đảo đã ban hành 

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc ban hành Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Côn Đảo năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị bám sát Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực 

hiện có hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ các nội dung phải THTK, CLP theo quy 

định của Luật, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết 

kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng tài 

sản công, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên… Xác định công tác THTK, CLP 

là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình, có trách 

nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ THTK, 

CLP năm 2022; các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho 

từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng 

trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tại đơn vị mình; đưa kết quả THTK, CLP là 

tiêu chí đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng, tổng kết cuối năm và bổ 

nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai 

THTK, CLP. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch tài sản, thu nhập 

theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

Thực hiện tốt các quy định về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc triển khai nhiệm vụ THTK, CLP trong năm 2022. 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về 

THTK, CLP 

UBND huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các 

chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về THTK, CLP. Các cơ quan, đơn vị 

                                        
1 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gọi tắt là THTK, CLP. 
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đã lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ để triển khai các văn 

bản gắn với đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện Chương 

trình THTK, CLP của tỉnh và của Huyện để cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động biết và thực hiện. 

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

+ Về tuyên truyền thực hành tiết kiệm, CLP: Trên sóng Truyền thanh phát 

15 tin, 2 bài và 02 văn bản thực hành tiết kiệm chống lãng phí Luật thực hành tiết 

kiệm CLP, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; tổng thời lượng sản xuất là 440 

phút, tổng thời lượng phát sóng là 1.320 phút. Về phát sóng trên sóng truyền hình 

là 11 tin, 2 bài, 2 văn bản gồm Luật thực hành tiết kiệm CLP (24 chương trình) và 

luật phòng chống tham nhũng (25 chương trình) tổng thời lượng phát sóng là 490 

phút, tổng thời lượng sản xuất là 1.470 phút. 

+ Về tuyên truyền phòng chống tham nhũng: Trên truyền thanh thực hiện: 

05 tin với thời lượng phát sóng là 12 phút; tổng thời lượng phát sóng là: 36 phút; 

Truyền hình đã thực hiện được 11 tin; 02 bài Luật phòng chống tham nhũng (25 

chương trình) với thời lượng phát sóng là 450 phút; tổng thời lượng phát sóng là: 

1.350 phút. 

1.3. Về công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CPL 

 Tổ chức lồng ghép các cuộc thanh tra, kiểm tra THTK, CLP qua các cuộc 

thanh tra, kiểm tra của từng ngành, lĩnh vực. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 

số 34/KH-UBND ngày 29/01/2022 triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2022; ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/3/2022 về 

việc kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính và tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản, 

sự nghiệp kinh tế; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022. 

Thời gian dự kiến triển khai Kế hoạch kiểm tra trong quý III năm 2022. 

2. Kết quả THTK, CLP theo các chỉ tiêu trong các lĩnh vực 

2.1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách và hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định; Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh và các Nghị 

quyết của HĐND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

a) Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi 

ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua, trong đó chú trọng các nội dung sau: 

- UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/12/2021 về tổ 

chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2022. Triển khai các chế độ, 

chính sách mới liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách. Chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thực hiện chi tiêu ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 
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- Tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa 

thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết đảm 

bảo phục vụ yêu cầu công tác và dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của 

dịch bệnh và thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.  

- UBND huyện thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể 

tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo 

quy định, số tiền: 15.173.168.000 đồng. Ban hành Công văn số 1538/UBND-

TCKH ngày 27/5/2022 chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo thu 

ngân sách hoàn thành dự toán được giao và các giải pháp điều hành ngân sách. 

- Cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai dự toán 6 tháng đầu năm tiết kiệm các 

khoản: hội nghị, tiếp khách, chi trả chế độ công tác phí, sử dụng điện, nước, văn 

phòng phẩm, sách báo ... cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức trên tinh thần 

tiết kiệm. 

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp Kho bạc nhà nước Côn Đảo tăng cường công 

tác kiểm soát chi đảm bảo chi ngân sách đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ quy 

định. 

- Tăng cường các biện pháp thu thuế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, 

chống thất thu thuế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. 

b) Căn cứ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập để tiếp 

tục triển khai thực hiện theo tình hình thực tế tại địa phương. 

Thực hiện công văn số 13784/UBND-VP ngày 27/6/2021 của UBND tỉnh, 

Công văn số 4181/SKHĐT-DN ngày 10/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 

19/03/2022 UBND huyện Côn Đảo tiếp tục có Công văn số 727/UBND-TCKH 

trình UBND tỉnh đề xuất danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công 

ty cổ phần gồm 02 đơn vị: Trạm cung cấp nước, Ban quản lý công trình công cộng. 

UBND tỉnh đã họp thông qua, hiện đang giao Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp tham 

mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2.2. Trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công 

Việc bố trí vốn đầu tư công thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, ưu tiên 

phân bổ cho các dự án thực sự cần thiết, dự án hoàn thành chưa quyết toán và dự 

án chuyển tiếp. Việc đầu tư mới các dự án bảo đảm tính cấp bách, hiệu quả, khả 

năng cân đối của ngân sách và tuân thủ điều kiện bố trí vốn; có giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho các chủ đầu tư để bảo đảm cho các dự án được thực hiện hiệu quả, 

tiết kiệm. 

UBND huyện đã trình HĐND huyện phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công nguồn 

vốn ngân sách huyện năm 2022 tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2021. 

Và để triển khai nhiệm vụ đầu tư công hiệu quả, UBND huyện đã có Công văn số 

164/UBND-TCKH ngày 18/01/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư 

xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế năm 2022 trên địa bàn huyện. Kết quả: 

- Các chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong 

quản lý đầu tư xây dựng từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; quản lý thanh toán vốn đầu tư; quyết toán dự án hoàn thành.  
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- UBND huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện và cam kết tiến độ, giải 

ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ 100% 

(ngoại trừ những dự án gặp khó khăn, vướng mắc, có lý do chính đáng được cấp 

thẩm quyền chấp thuận). Các Chủ đầu tư dự án đã thực hiện việc lập kế hoạch tiến 

độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao (bao gồm nguồn vốn XDCB phân 

cấp, Mua sắm sửa chữa tài sản, Sự nghiệp kinh tế).  

- Đối với các dự án đã bố trí vốn khởi công xây dựng mới, các Chủ đầu tư 

phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi 

công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm thủ 

tục trình phê duyệt dự án, chưa đúng theo cam kết với UBND huyện như: Tuyến 

đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu; Đường nguyễn 

Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch. 

- UBND huyện Côn Đảo tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng nhằm 

nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có chỉ đạo giải quyết các vướng mắc nhằm 

đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời, thực hiện rà soát, điều chỉnh cân 

đối các nguồn vốn trình thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo bổ sung 

danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 nhằm điều hòa vốn, đẩy 

nhanh tỷ lệ giải ngân cho dự án có khối lượng hoàn thành sớm. 

 - Các Chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu khẩn trương lập hồ sơ 

thanh toán khối lượng thực hiện theo thiết kế và hợp đồng ký kết, lập hồ sơ quyết 

toán hợp đồng đối với những gói thầu đã hoàn thành nhằm rút ngắn thời gian 

thanh, quyết toán, góp phần nâng cao tiến độ, chất lượng công trình mang lại lợi 

ích cho xã hội. 

- Các Chủ đầu tư thực hiện việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng 

quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử 

dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành từ đầu năm 

đến nay có 08 dự án được thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

- Số liệu ước giải ngân kế hoạch vốn 06 tháng đầu năm 2022 là: 

+ Vốn ngân sách tỉnh giải ngân 123,493/340,792 tỷ đồng, đạt 36,24% kế 

hoạch năm; ước giải ngân đến hết tháng 6 là 166,408/340,792 tỷ đồng, đạt 48,83% 

kế hoạch năm;  

+ Vốn XDCB phân cấp giải ngân 16,908 tỷ đồng/103,720 tỷ đồng, đạt 

16,3% kế hoạch năm; ước giải ngân đến hết tháng 6 là 31,319 tỷ đồng/103,720 tỷ 

đồng, đạt 30,2% kế hoạch năm; 

+ Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản ước giải ngân 2,633 tỷ đồng/21,281 tỷ 

đồng, đạt 12,37% kế hoạch năm; ước giải ngân đến hết tháng 6 là 5,721 tỷ 

đồng/21,281 tỷ đồng, đạt 26,89% kế hoạch năm.  

+ Vốn sự nghiệp kinh tế giải ngân 19,566 tỷ đồng/152,379 tỷ đồng, đạt 

13,79% kế hoạch năm; ước giải ngân đến hết tháng 6 là 44,837 tỷ đồng/152,379 tỷ 

đồng, đạt 31,61% kế hoạch năm. 

2.3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

a. Việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP, Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 

và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công 
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và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 

tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- 36/36 cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể đã ban hành Quy chế quản lý sử dụng 

tài sản công. 

b. Mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm 

việc, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà 

nước 

Về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung: Căn cứ Quyết định số 

3676/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về danh mục tài sản mua sắm 

tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh. UBND huyện giao Phòng 

Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ quan, đơn 

vị và tham mưu UBND huyện gửi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông đăng ký nhu cầu mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức và thời gian quy 

định (đợt 1 trước ngày 31/01, đợt 2 trước ngày 31/8 hàng năm). Thực hiện ký kết 

hợp đồng với nhà thầu trúng thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh, nghiệm thu, tiếp 

nhận và bàn giao theo đúng quy định. 

Về mua sắm máy móc, tài sản khác: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức tại Quyết 

định 50/2017/QĐ-TTg  ngày 31/12/2017 và một số tiêu chuẩn, định mức chuyên 

ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong năm 2022, UBND huyện bố 

trí kinh phí từ nguồn mua sắm, sửa chữa trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức 

thực hiện việc mua sắm tài sản, máy móc trang thiết bị phục vụ hoạt động thường 

xuyên. 

c. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, đất 

công vụ; công trình phúc lợi công cộng 

Các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản 

khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc quản lý, sử dụng theo đúng 

mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. 

Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp 

với định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

UBND huyện quản lý, sử dụng và sắp xếp, bố trí, ký hợp đồng cho thuê quỹ 

nhà ở công vụ theo đúng đối tượng và đơn giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn 

huyện Côn Đảo. Bố trí 47 căn hộ cho 47 đối tượng đủ điều kiện sử dụng. Còn lại 

03 căn hộ đã thu hồi theo quy định và đang chờ để xét duyệt bố trí cho các đối 

tượng đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng. 

d. Việc rà soát, sắp xếp lại tài sản công 

- Công tác sắp xếp nhà, đất: UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 310/TB-

UBND ngày 30/5/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh 

– Trưởng Ban chỉ đạo 167 tại buổi họp nghe báo cáo việc sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất trong đó đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do UBND huyện 

Côn Đảo quản lý, sử dụng, hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. 

* Các thửa đất dôi dư sau làm đường, chỉnh trang đô thị: Hiện nay, việc 

rà soát quỹ đất dôi dư, nhỏ hẹp trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ phải tạm dừng do UBND 

tỉnh chưa quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa 
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đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công 

khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để 

sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền 

kề theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. UBND huyện theo dõi, tổ chức thực hiện sau khi UBND tỉnh ban hành 

Quyết định và quy định cụ thể. 

- Công tác sắp xếp xe ô tô: Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 

09/6/2021, Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh của 

UBND tỉnh về việc thanh lý xe ô tô dôi dư, UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh lý tài sản, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 

hạch toán giảm tài sản; báo cáo kê khai biến động tài sản; cập nhật biến động tài 

sản trên phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công theo quy định; đồng 

thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính tại Công văn số 1326/UBND-TCKH 

ngày 11/5/2022. 

- Công tác đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công: Không 

- Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng quốc gia: Không 

- Việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tài sản công: Hiện tại, có 01 

đơn vị có đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên 

doanh liên kết, được UBND tỉnh phê duyệt (Ban quản lý cảng Bến Đầm). Trung 

tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đã hoàn thiện lại Phương án trình UBND 

huyện thông qua để trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 

để tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị sự nghiệp còn lại đang thực hiện rà soát 

và tiếp tục xây dựng Đề án theo quy định 

- Việc xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc 

theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản: thực hiện 

theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2.4. Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên 

Trong 06 tháng đầu năm, UBND huyện ban hành 11 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. Trong đó, 03 hành vi trong trật tự xây dựng, 07 hành vi trong 

lĩnh vực đất đai và 01 hành vi thuộc lĩnh vực môi trường. Tổng số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính là 131.000.000 đồng, 06 trường hợp người vi phạm đã nộp là 

69.500.000 đồng, 05 trường hợp người vi phạm chưa nộp là 61.500.000 đồng. 

a. Về lập, quản lý, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất 

Về lập và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng nội dung quy định tại Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TN - MT quy định chi tiết việc lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với nội dung liên quan đến lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong mỗi kỳ quy hoạch, Huyện ủy quan tâm, chỉ 

đạo kịp thời UBND huyện triển khai việc điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ, công bố 

công khai quy hoạch, kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi 

hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích ghi trong Kế hoạch sử dụng đất 

nhưng quá 03 năm chưa triển khai theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 

năm 2013. 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại Quyết định số 

1209/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm 
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nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 

01/4/2022  của UBND tỉnh tại trụ sở Nhà văn hóa các Khu dân cư, đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết tại trụ sở UBND huyện và bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả. Đảm bảo đúng thời gian, trình tự thủ tục theo quy định 

của pháp luật đất đai và quy hoạch. 

b. Về công tác quản lý đất công 

* Các lô đất ở khu vực trung tâm huyện: 14 lô đất công giao cho 

UBND huyện quản lý, khai thác sử dụng theo quy định. Đối với các lô đất công 

này đã được đo đạc, cắm mốc ranh giới thửa đất trên thực địa bằng cọc bê tông.  

* Những khu đất lớn quy hoạch vào mục đích thương mại, dịch vụ: 

Có 14 lô đất công được UBND huyện tiếp nhận bàn giao từ Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh có Văn bản số 13483/UBND-VP ngày 02/12/2020 về 

việc quản lý các khu đất có diện tích: 8.259,6m2, 7.721,9m2 (ký hiệu KS.2.1), 

17.347,3m2 (ký hiệu KS.2.2) tại huyện Côn Đảo. UBND huyện đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, chấp thuận triển khai phương án chào giá sử dụng ngắn hạn các lô 

đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo để quản lý quỹ đất công trong thời gian 

chờ triển khai đấu giá. 

* Các lô đất còn vướng mắc trên thực địa: UBND huyện đã chỉ đạo 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ban 

điều hành Khu dân cư nơi có đất tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn 

quản lý và tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm hành chính và xử lý thu hồi 

quỹ đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay có một số lô đất công bị người 

dân lấn chiếm đang trong thời gian xử lý Cụ thể: 

+ Đang khởi kiện UBND huyện tại Tòa án nhân dân tỉnh, gồm: Ông 

Trần Hữu Lợi (phần diện tích 1.364,4m2 thuộc một phần thửa số 46, tờ bản đồ 

số 23 đường Trần Phú, Khu 5), bà Sầm Thị Hướng (phần diện tích 189m2 thuộc 

thửa số 16, tờ bản đồ số 23 đường Phạm Văn Đồng, Khu 5),  ông Phan Minh Bá 

(phần diện tích 298,6m2 thuộc một phần thửa số 321, tờ bản đồ số 23 đường 

Trần Phú và diện tích 741,2m2 thuộc thửa đất số 303, tờ bản đồ số 23 đường 

Nguyễn Duy Trinh, Khu 5), bà Phạm Thị Thu (phần diện tích 2.999,6m2 thuộc 

một phần thửa số 205- tờ bản đồ số 41 đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3), bà 

Nguyễn Thị Thảo (phần diện tích 198m2 thuộc một phần thửa số 450- tờ bản đồ 

số 18 đường Tô Hiệu, Khu 7). 

+ Đang thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất: Bà Nguyễn Thị Hằng 

(phần diện tích 125,4m2 thuộc thửa đất số 85 – tờ bản đồ số 18 tại đường Phạm 

Quốc Sắc (nay là đường Lê Văn Lương, Khu 7). 

+ Đang rà soát để xử lý: Ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Lê Văn Hoàng, bà 

Ông Thị Chung, ông Trương Đạt Vinh (trường hợp này đã lập Biên bản làm 

việc và cam kết tháo dỡ di dời, trả lại đất trước 2/4/2022, Phòng đã có Văn bản 

số 34/TNMT ngày 21/04/2022 gửi ông Trương Đạt Vinh về việc yêu cầu tháo 

dỡ, di dời tài sản trên đất và trả lại đất cho Nhà nước quản lý),  ông Trần Hữu 

Trung (trường hợp này đã có Văn bản số 409/TNMT ngày 13/4/2022 về việc tạm 

dừng cưỡng chế đối với ông Trần Hữu Trung theo Kế hoạch số Kế hoạch số 

105/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND huyện Côn Đảo, lý do: Ông Trần 
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Hữu Trung tự nguyện trả lại đất cho UBND huyện). 

* Các khu đất trước đây Tỉnh cho thuê nhưng sử dụng không đúng 

quy định: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, phối hợp 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tổng thể việc sử dụng đất của 

các tổ chức đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại khu vực Bến Đầm. 

Qua kết quả kiểm tra, UBND huyện xác định có 06 Doanh nghiệp tư nhân (gọi 

tắt là DNTN) tại khu vực Bến Đầm, Khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo (gồm: 

DNTN Gas Thanh Bình; DNTN Nghĩa Hưng; DNTN Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Thái Bình; DNTN Hòa Thuận; DNTN Phúc Hậu; DNTN Hà Lộc) sử 

dụng đất không đúng mục đích đã được giao đất, cho thuê đất. Do vậy, UBND 

huyện đã có Văn bản số 105/UBND-TNMT ngày 14/01/2021 gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc đề nghị kiểm tra mục đích sử dụng đất của một số doanh 

nghiệp được giao đất, cho thuê đất tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Tuy 

nhiên, Sở vẫn chưa kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các đơn vị. Ngày 

23/02/2022, UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 477/UBND-TNMT gửi Sở 

(lần 2) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thực hiện kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được UBND tỉnh giao đất, cho 

thuê đất nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng đất của các doanh 

nghiệp theo đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.  

UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị sử dụng đất nêu trên và 

báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy theo chỉ đạo. 

c. Về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước  

- Về thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng nước: Công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên nước trên địa bàn huyện được quan tâm bảo vệ và cải thiện.  

- Về khai thác, sử dụng nước dưới đất: Trên địa bàn huyện có 01 giấy phép 

khai thác, sử dụng nước dưới đất được cấp còn hiệu lực. Đơn vị đã thực hiện khai 

thác nguồn tài nguyên nước ngầm đảm bảo tính bền vững phù hợp với giấy phép 

khai thác, sử dụng nước dưới đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Về khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển: Trên địa bàn huyện không có. 

d. Về quản lý khoáng sản khác 

Quản lý khoáng sản theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 

30/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh, trong đó huyện Côn Đảo 

được phê duyệt quy hoạch bao gồm 03 điểm mỏ gồm: Mỏ 03CĐ; Mỏ 04CĐ và mỏ 

05CĐ.  

- Tại điểm mỏ 03CĐ và 05CĐ: Doanh nghiệp tư nhân Hùng Châu đã được 

UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản số 25/GP-UBND ngày 29/8/2016, hiện 

giấy phép đã hết hạn ngày 29/8/2020,  đơn vị đang thực hiện hồ sơ đóng cửa mỏ. 

Hiện trạng không có hoạt động khai thác khoáng sản.  

- Tại điểm mỏ 04CĐ: Doanh nghiệp tư nhân Gas Thu Tâm đã được UBND 

tỉnh cấp giấy phép khai thác số 66/GP-UBND ngày 03/10/2018, tuy nhiên đến thời 

điểm hiện tại đơn vị chưa hoàn thành thủ tục thuê đất tại mỏ 04CĐ. 

2.5. Trong quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quản lý các quỹ 

tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn.  
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- Tổ chức rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản 

lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN và tình hình thực tế tại địa 

phương để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tế và 

hệ thống pháp luật. 

2.6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

a. Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

- Đối với tổ chức hành chính: Việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

huyện được thực hiện thống nhất theo quy định. UBND huyện có công văn số 

4669/UBND-NVLĐTBXH ngày 27/12/2021 triển khai thực hiện khâu đột phá về 

công tác sắp xếp tổ chức, kiện toàn các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND 

huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 phân 

bổ chỉ tiêu số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Quyết 

định số 440/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về giải thể Đội trật tự đô thị huyện Côn 

Đảo kể từ ngày 31/3/2022. Hiện nay, số lượng cơ quan, đơn vị hành chính gồm 10 

cơ quan, đơn vị; không tăng giảm so với năm 2021. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 

công lập, các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công từng bước được hoàn thiện, sắp xếp 

lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối để tập trung nguồn lực của nhà nước và 

nâng cao chất lượng hoạt động. Số lượng đơn vị sự nghiệp gồm 14 đơn vị, không 

tăng giảm so với năm 2021. UBND huyện đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý 

II năm 2022. 

b. Về kết quả quản lý, tinh giản biên chế 

UBND huyện đã thực hiện đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức được 

UBND tỉnh giao, đảm bảo chỉ tiêu tinh giản và lộ trình tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ 

công chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

của Trung ương Đảng về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo bộ máy tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Biên chế công chức: Số lượng biên chế được giao năm 2022: 74 tăng 2 

biên chế so với năm 2021. Số công chức hiện có đến tháng 6/2022: 60 biên chế, số 

biên chế chưa sử dụng đến tháng 6/2022: 17 biên chế. 

- Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: Số lượng người 

làm việc được giao năm 2022: 265, giảm 3 chỉ tiêu so với năm 2021. Số lượng 

người làm việc hiện có đến tháng 6/2022: 237, số lượng người làm việc chưa sử 

dụng đến tháng 6/2022: 28 

- Kết quả tinh giản biên chế: Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND huyện 

thực hiện tinh giản 03 chỉ tiêu số lượng người làm việc tại 02 đơn vị sự nghiệp (01 

chỉ tiêu Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 02 chỉ tiêu tại Trường THCS 

Lê Hồng Phong); và đang trình UBND tỉnh phê duyệt chính sách tinh giản biên chế 

với 01 công chức. 

c. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

Tất cả các cơ quan, đơn vị đều đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế 

quản lý tài sản công và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 
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Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 

30/12/2021 về Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo; trong 

đó phân công các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra; đến nay 

đã thực hiện 29/57 nhiệm vụ, còn 28/57 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 

2022.  

Căn cứ Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh, 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải cách 

hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ban hành 

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/3/2022 tổng kết công tác cải cách hành chính 

và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2021. Trong 6 

tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác 

cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành 

chính; UBND huyện ban hành Công văn số 1230/UBND-NVLĐTBXH ngày 

04/5/2022 chấn chỉnh những hạn chế qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 

2021; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 25/5/2022 khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2021. 

Để kịp thời khắc phục các khó khăn, hạn chế và chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân 

trong công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ; UBND huyện đã ban hành 

Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/3/2022 kiểm tra công tác Cải cách hành 

chính trên địa bàn huyện năm 2022. Đến nay, đã tổ chức kiểm tra 05 cơ quan hành 

chính. 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 12/5/2022 tổ 

chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022”. Dự kiến tổ 

chức trong quý III/2022.  

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành Danh mục của 354 thủ tục hành chính thuộc 36 

lĩnh vực cắt giảm 50% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện Côn Đảo tại Quyết định số 430/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2022.  

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ 

chức 

Trên địa bàn huyện có 15/15 đơn vị sự nghiệp, đến nay Ủy ban nhân dân 

huyện đã giao quyết định tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026 theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP cho 14 đơn vị gồm: 

+ 03 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 

+ 01 đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động 

+ 10 đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. 

+ Trong đó, có 01 đơn vị là Ban Quản lý chợ chưa được giao tự chủ tài 

chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP do đơn vị đang rà soát, hoàn thiện lại 

Phương án theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện 

Số cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý của huyện thực hiện cơ chế 

giao khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 
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2022 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa 

đổi bổ sung một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP: 11/11 cơ quan 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá kết quả đạt được 

- Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; góp phần cắt giảm chi tiêu công, phục vụ tốt công tác đảm bảo kinh phí phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội; các cơ quan đơn 

vị thực hiện tốt các quy trình về công khai tài chính dự toán, quyết toán năm, kế 

hoạch đầu tư công, công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, xây dựng, quy 

hoạch sử sụng đất, tài nguyên, tăng cường công tác kiểm tra khai thác khoáng sản 

nhằm ngăn chặn nguy cơ lãng phí tài nguyên trên địa bàn huyện. Qua đó, đã nâng 

cao tinh thần tiết kiệm với các kết quả thực hiện đã đạt được nêu trên, từng bước 

khắc phục những hạn chế, từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Côn Đảo.  

- Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện đều đã xây dựng kế hoạch 

triển khai THTK, CLP năm 2022 trên cơ sở Quyết định của UBND huyện ban 

hành Chương trình THTK, CLP của UBND huyện. Đồng thời trong Kế hoạch xây 

dựng của từng cơ quan, đơn vị đều đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm. Cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động ngày càng nhận thức tốt hơn về nội dung 

THTK, CLP.  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn 

vị; triển khai tốt việc công khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt 

các cơ chế quản lý tài chính đúng định mức, tiêu chuẩn. 

- Việc giao tự chủ tài chính cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập đã trở thành động lực để thực hiện tiết kiệm, đảm bảo sử dụng hiệu quả 

nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, 

viên chức, người lao động. 

- Cải cách thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện theo hướng đơn giản 

hóa, công khai, minh bạch đã giảm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành 

chính cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Hạn chế trong công tác THTK, CLP 

- Một số cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện THTK, 

CLP, cũng như tham mưu UBND huyện đối với công tác THTK, CLP tại đơn vị 

mình còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, 

trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Kết quả báo cáo còn hình thức, chưa thể hiện 

được nhiệm vụ trong tâm theo Chương trình THTK, CLP năm 2022 của UBND 

huyện đã đề ra; thời gian Báo cáo của các cơ quan, đơn vị chậm, thiếu thông tin đã 

ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp chung của cơ quan tham mưu.   

- Một số công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ nội dung chủ trương 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật quản lý, sử dụng tài sản và các văn bản quy định có liên quan nên khi tham 

mưu thực hiện chưa làm hết trách nhiệm đối với từng lĩnh vực nên hiệu hiệu quả 

mang lại chưa cao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
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Để làm tốt hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng 

cuối năm, UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền; giám sát của HĐND huyện về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022 của UBND huyện ban hành và các chỉ tiêu tiết 

kiệm cụ thể, xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực 

hiện để đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp cho phù hợp. Cải cách thủ tục hành chính 

trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế. 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung vào các lĩnh vực trọng 

tâm, trọng điểm như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách 

nhà nước; quản lý sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, 

khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.   

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, tiết 

kiệm và có hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt công tác công khai việc sử dụng ngân 

sách, mua sắm, sử dụng tài sản công; công khai các nguồn vốn huy động, các quỹ 

có nguồn huy động đóng góp của Nhân dân theo quy định. 

- Tổng hợp kết quả đánh giá THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 

báo cáo Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương kịp thời những 

đơn vị, cá nhân làm tốt và phê bình những đơn vị, cá nhân có các sai phạm gây thất 

thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước. 

UBND huyện Côn Đảo kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:    

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TTr: HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Các tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- UBMTTQ huyên; câc Đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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