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100/TI'r-TCKI-Ingày 10 tháng 02 näm 2022.
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Nhm dy mnh cong tác thirc hành tit kim, chng lang phi trong các Ca
quan, don vj thuc Qun; dng thai trin khai thrc hin có hiu qua L4t Thrc
hành tit kim, chng lang phi, Nghj djnh s 84/2014/ND-CP ngày 08/9/20 14 cUa
Chmnh phü quy djnh chi tit mt s diu cüa Luat Thirc hành tit kim, chng lAng
phi và Quyt djnh s 2262/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nAm 2021 cüa Thu tuâng
ChInh phU v vic ban hành Chuong trmnh tng th cüa ChInh phU v thirc hành
tit kim, chóng lang phi näm 2022. UBND Qun xây d%rng Chucmg trInh thirc
hãnh tit kim, ch6ng lang phi nAm 2022 cüa Qun Cu Giy vOi các nOi dung
nhu sau:
I. MuC TIEU, YEU CAU, NHIM VJ TRQNG TAM CUA THTIC HANH
TIET KIM, CHONG LANG PH! NAM 2022
1. Muic tiêu
- M%lc tiêu cüa thirc hành tit kim, chng lang phi (sau day gQi tAt là
THTK, CLP) nAm 2022 là thc hin quyt lit, hiu qua các miic tiêu, nhim vl:i,
giài pháp TH1'K, CLP trong các linh virc, gop phn huy dng, phân bt, sü d%lng
có hiu qua các ngun 1irc cho phiic hi và phát trin kinh t; phông, chng,
khc phiic hu qua cüa thiên tai, djch bnh, bin di khI hu, kim soát hiu qua
djch bnh Covid-19; dam bào quc phông, an ninh; dam bâo an sinh và phiic lcii
xA hi, nâng cao dai sng cUa nhân dan, dam bâo süc khOe cong dng.
2. Yêu cu
2.1. THTK, CLP phâi barn sat chU truclng, djnh huâng cüa Dãng, Nhà nuâc,
Thãnh üy, HDND, UBND Thãnh ph6 và Qun; dng thñ phài xác djnh TFITK,
CLP là thim vi trong tam cüa các dan vj g.n vâi trách nhim ngirô'i dirng d.0 và
phãi duqc thirc hin dng bO, toàn din, g&n kt vai các ngãnh, lTnh vuc.
2.2. THTK, CLP phài gn vâi các chi tiêu chü yu v kinh t - xA hi, d
ra tti Nghj quyt s 27/NQ-FIDND ngày 20/12/2021 v k hoach phát trin kinh
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t - xA hOi qun Cu Giy nam 2022 và huâng tâi hoàn thành các miic tiêu, chi
tieu tiet kiçm da de ra giai doan 2021-2025 cüa Qun Câu Giây.
2.3. Các chi tiêu THTK, CLP trong cac linh c phâi duqc lixqng hóa ti
cia, phü hçip vti tInh hInh thc t, bâo dam thrc chit, có ca sâ cho vic dánh giá,
kiêm tra, giám sat két qua thc hin theo quy djnh.
2.4. THTK, CLP phài gn vâi tang cuèng cong tác thanh tra, kim tra,
kim soát, giám sat, thüc dy câi each hành chInh, s.p xp th chüc b may cüa
h thng chInh trj, phông chng tham nhflng, tiêu crc.
3. Nhim viii tr9ng tam
Vic xây dirng và thirc hin Chucing trInh THTK, CLP nãm 2022 là yu
tO quan tr9ng nhm tao ngun 1irc gop phn khc phic hu qua cüa djch bnh,
thiên tai, bin di khI hu, tao cia khôi phic, phát trin kinh t Thu do nói chung
và qun Cu Giy nói riêng, dam bào hoàn thành k hoach phát trin kinh t - xã
hi näm 2022. VI 4y, cong tác THTK, CLP nàm 2022 c.n t.p trung vào mt s
nhim vi tr9ng tam sau day:
(1) Thirc hin hiu qua chi dao cüa ChInh phü và Thành ph v các nhim
vii, giâi pháp tháo gi khO khn cho san xut kinh doanh, bâo dam trt ti an toàn
xã hi d khôi phiic và phát trin kinh t, ph.n du thirc hin cao nh.t các mic
tiêu, thim viii cia d ra tai Nghj quyt s6 27/NQ-HDND ngày 20/12/202 1 v k
hoach phát trin kinh t - xã hi qun Cu Giy näm 2022.
(2) Sit cht k' luat, k crnng tài chinh, ngân sách; thirc hin quy& lit các
giâi pháp chng that thu, chuyn giá, trn thus, thu hi nçi thu, tin sü ding Mt;
kim soát cht ch chi ngân sách dja phi.wng. Quán trit quan dim trit d tit
kim các khoãn chi ngân sách Nba nuâc (ice' cá chi du hr và chi thir&ng xuyen);
tip tic Cu cu lai ngân sách Nhà nuóc, giàm t' tr9ng chi thithng xuyên, thng t'
tr9ng chi d.0 tu phát trin. Tip tic quán trit nguyen t.c cong khai, minh bach và
yêu cu thirc hin chng 1ng phi ngay tr khâu xác djnh, giao nhim vi; chU dng
rà soát, sp xp thir tr uu tiên cac khoãn chi thirc hin theo müc d cp thi&, quan
tr9ng, khâ nng trin khai thirc hin trong pham vi ngun ngân sách dja phixung
ducic phãn b và các ngun huy dng hçip pháp khác. Di,r kin dy dü nhu cu
kinh phI thc hin các chInh sách, ch d, nhim vi môi cia duçic cp có thm
quyn quyt djnh; khOng b tn dr toán chi cho các chInh sách chua ban hãnh.
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Kiên quyt d& mâi, sp xp t chirc b may, giãm d&u mi, tránh chng
chéo, tinh giãn biên ch g&n vâi cci cu laj di ngU can bO, cong chi'rc, viên chüc.
Trin khai quy& 1it cong tác sp xp, t chüc lai, di mâi các don vj sir nghip
cong 1p bâo dam tinh g9n, có co cu hçip 1, có näng 1c ti chü, quãn trj tiên tiên,
hoat dng hiu 1c, hiu qua.
(3) Tang cithng quãn 1 vn du tis cOng; quyt li@ d.y minh tin d giãi
ngân k hoach v6n du ti.r cong gn vói sir d1ing vn du tu cong có hiu qua d
gop phn thic dy xây dirng và hoàn thin kt cu ha tng kinh t - xä hi cn
thit nhm nâng cao sirc canh tranh, h trçi các hoat dng san xut kinh doanh
cüa ngu?i dan và doanh nghip, thu hat các ngun vn du tu xä hi khác.
(4) Dy manh trin khai thi hành Lust Quân 1, sü diing tài san cong và các
van ban quy djnh chi tit thi hành L4t, gop phn quãn 1 cht chê, sü diing tit
kim, khai thác có hiu qua tài san công, phông, chng that thoát, lang phi, tham
nhiing, phát huy ngun 1irc nhm tái tao tài san và phát trin kinh t - xâ hOi.
(5) Tang cithng quân 1 tài nguyen thiên nhiên và bâo v môi truô'ng dê
1mg phó vài bin di khi hu.
(6) Nâng cao nhn thlrc cüa các cap, các ngành, can b, cong chüc, vien
chlrc trong chi dao diu hành và t chCc thirc hin các chi tiêu, giâi pháp v
THTK, CLP. Tang cuóng cOng tác phô bin, tuyên truyn cong nhu thanh tra,
kim tra v THTK, CLP gn vâi co ch khen thithng, k) lut kjp thii nhm tao
sir chuyn bin rô net v nhn thlrc và t chüc thrc hin a các cci quan, don vj.
Tip titc thc hin chü d "Kj) cuvng, frách nhim, hành d5ng, sang tgo,
phát trin" cüa Thàrih ph Ha Ni, Tng cuang cizong, k) lut hành chInh trên
tinh thn 5 rô: "rô ngztô'i, rö vic, rô quy trinh, rö trách nhim và rô hiu qua ".
II. MOT SO CHI TIEU TIET KIM, CHONG LANG PHI TRONG
CAC LINH V1TC
THTK, CLP cüa Qun duçic thirc hin trên tt ca các linh virc theo quy
djnh cUa Lut THTK, CLP, trong do tp trung vào mt s linh vrc sau:
1. Trong quãn 1, sfr diing kinh phi chi thtrô'ng xuyên cüa NSNN
1.1. Trong näm 2022, sit cht k lut tài khóa - NSNN; bâo dam chi
NSNN tit kim, hiu qua và theo dung dr toán ducic IIDND Qun thông qua,
trong do chli tr9ng các ni dung sau:
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- Thirc hin tit kim 10% chi thu&ng xuyên (trt các khoán tin lwo'ng,
phy c4t, theo lwctng, khoán có tInh chdt lwong và các khoán clii cho con ngw&i
theo chê' d3) quy djnh tai Nghj quyt s 28/NQ-HDND ngày 20/12/2021 cUa
HDND qun Cu Giy v dir toán ngân sách và phân b dr toán ngân sách cUa
qun Cu Giy näm 2022 d tao ngun câi each tin luang theo quy djnh. Trit
d tit giâm các nhim vii chi chira thirc sir c&p bach; han ch ti da mua sm
trang thi& bj, tâi san dt tin; han ch thi da t chüc hi nghj, 1 hi, hi thâo,
khánh ti&, cong tác nuâc ngoài,
- Sir d%lng hiu qua kinh phi ngân sách Nhà rnxâc the hin thim vii giáo
dic và dào tao. Ngân sách Nhà nixâc tp trung uu tiên cho phát trin giáo diic
mAm non. Dy math ca ch tr chü di vâi ca s& giáo diic ngh nghip; d.y
manh xã hi hóa nhm thu hut các ngun 1c du tu cho giáo diic, dào tao, phát
trin nhân 1rc chat luçing cao.
- Sü diing hiu qua kinh phi ngãn sách Nhà nithc cp cho cong tác phông
chng djch, bão v sue khöe cüa Nhân dan. Duy trI. 100% phu&ng dat chu.n
quc gia v y t; t' 1 bao phü bâo him y t dat 92,5%.
1.2. Quyt 1it di mói h thng th chirc và quân 1, nãng cao chat luçing,
hiu qua hoat dng don vj sir nghip cong 1p theo Nghj quy& 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 cüa Hi nghj Trung uang 6 khóa XII) v tip tic di mâi h thng

th chüc và quãn 1, nâng cao chat luçing và hiu qua hoat dng cUa các dan vj sir
nghip cong lip. Trin khai vic giao quyn tir chü toàn din cho khu vTc s11
nghip cong 1p theo quy djnh tai Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021
cüa ChInh phü v ca ch tr chü tài chInh cüa dan vj sr nghip cOng lap. Xây
dirng, ban hành k hoach trin khai thirc hin nâng müc tr chü tài chinh các dan
vj sr nghip cOng ip thuc qun giai doan 2022-2025
Ngân sách Nhà nuâc không h trçi chi thu?mg xuyên di vOi dan vj si,r
nghip cOng 1p tr dam bâo toàn bO chi du tu và chi thung xuyên, dan vj sv
nghip cOng 1p tir dam bâo chi thu&ng xuyên. Các don vj sir nghip cong 1p t%r
dam bâo mt phn chi thung xuyên xây drng dir toán chi ngãn sách Nhà nuâc
giai doan 2022 - 2025 giâm thi thiu 10% so v1i dir toán chi ngân sách Nhà
nuâc giai doan 2017 - 2021, näm 2022 giâm t6i thiu 2,5% chi h trçi trirc tip
tr ngãn sách Nhà nuâc, giâm biên ch si,r nghip hu&ng luang tr ngãn sách Nhà
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nithc ti.wng 1mg mIre giâm chi thtthng xuyen tir ngân sách, hiiâng tâi mic tiêu
nàm 2025 giâm ti thiu 10% s h.rçing &Yn vj s1r nghip cong 1p và 10% biên
chê sr nghip hu&ng hrong ti'r ngân sách Nhà nithc so vâi näm 2021. Các din vi
sr nghip cong 1p do ngân sách Nhà nuóc dam bâo chi thu?mg xuyên, dir toán
chi näm 2022 giám ti thiu 2% chi h trçi trrc tip tir ngân sách Nba nuâc tth
các djch vi cong ca bàn, thit yu do ngãn sách Nba nuâc dam bào.
2. Trong quãn 1,sfrdiingvn du ttrcông
2.1. Tip tic thirc hin có hiu qua các quy djnh cüa L4t Du tim công,
các Nghj djnh hixàng dn Lut và Nghj quyt s 26/NQ-HDND ngày
20/12/202 1 v vic phê chun K hoach du tim cong trung han 5 nàm 202 1-2025
cüa qun Cu Giy; tao chuyn bin rö net trong dt phá chin luçic v phát trin
h tang, thIrc dy tang trir&ng và bão dam an sinh xã hi.
2.2. Thimc hin tit kim tü chü trucng du tim, chi quyt djnh chU trtwng
dtu tim các dv an có hiu qua và phü hcip vâi khà näng can di ngun vn Mu tim
công; dam bào 100% các d%T an Mu tim cong có My dU thu tiic theo quy djnh elm
Lut Du tim cong.
2.3. B trI vOn dâu tim cong nàm 2022 barn sat quan dim chi do, djnh
hithng, chi tiêu, nhim vi chü yu tai Kt 1un s 11-KL/TW ngày 13/7/2021
cüa Hi nghj Trung imong 3 (khóa XIII) v k hoach phát trin kinh t - xâ hi,
tài chInh quc gia, Mu tim cong trung han 5 näm 2021-2025; cii th boa các miic
tiêu cüa k hoach phát trin kinh t - xä hi näm 2022 và k hoach Mu tim cong
trung han giai doan 202 1-2025 cüa Thành ph và Qu.n, theo dung thIr t1r i.ru tiên
quy djnh tai các van bàn quy phm pháp 1ut.
B trI vn tp trung, dam bâo tuãn thu thyi gian b trI vn th%Tc hin din an
theo dling quy djnh cüa Lut Du tim cong và k hoach Mu tim cong trung ban
giai doan 2021-2025 dä duçic HDND qun phê chu.n; han ch ti da vic kéo
dài thii gian thvc hin và b trI van. Thvc hin b trI vn Mu tim cOng có trç)ng
tam, tr9ng dim. B trI du vn cho các dv an dã hoàn thành bàn giao dima vào sIr
diing truâc nàm 2022; các dv an chuyn tip phài hoàn thành 11am 2022.
2.4. Tp trung tháo gc khó khn, vuâng m&c v thIr tçic Mu tim, My mnh
giâi ngân vn Mu tim cOng ngay tIm Mu nm. Tang cuing k 1ut, k crnmg trong
giài ngân vn Mu tim công, rà soát vic phân b vn cho các dv an phü hçip vài

6
tin d thiic hin và khã näng giài ngân. Kiên quy& khâc phiic tInh trng du tu
dan trâi, lang phi, kern hiu qua; thirc hin c&t bô nhüng dir an chixa thixc sr cn
thit, kern hiu qua; ct giárn s luçrng các dr an kh&i cong rnâi, báo dam tirng
dr an khâi cong rnâi phài có giâi trInh Ci1 th v sr cn thit, hiu qua du tu Va
sir tuân thu các quy djnh pháp lut.
2.5. Tarn üng, thanh toán vn du tu theo dung quy djnh cüa pháp lut
dam bào tin d th%rc hin dirT an và thai h?n giâi ngãn, sir d1ing vn hiu qua.
Tang cuing cong tác quy& toán dii an hoàn thành thuc ngun vn Nhà nithc,
xü l düt dirn tInh trng tn d9ng quy& toán dir an hoàn thành.
3. Trong quãn 1, sfr diing tài san cong
3.1. Tip tuG trin khai dng bO Lut Quãn l, sir diing tài san cOng närn
2017 và các van bàn huàng dn nhm nâng cao hiu qua quàn 1, sir ding tài san
cOng và khai thác hqp l ngun 1rc tü tài san cong theo Chi thj s 32/CT-TTg
ngày 10/12/2019 cüa Thu tithng ChInh phü, Chi thj s 12/CT-UBND ngày
08/6/2020 cUa ChU tjch UBND Thành ph Ha NOi v vic dy rnanh trin khai
thi hành Luat Quàn l, sü ding tài san cOng và các van bàn quy djnh chi tit thi
hành Lut.
3.2. T chirc rà soát, sp xp 'ai tài san cOng, dc bit là di vâi các Ca so
nhà, dt theo quy djnh tai Nghj djnh s 167/2017/ND-CP v sp xp lai, xi:r l
tài san công, Nghj djnh s 67/2021/ND-CP sua di, b sung mOt s diu cüa
Nghj djnh s 167/2017/ND-CP, bão dam tài san cong sü diing dung rnçic dIch,
tiêu chun, djnh mirc theo ch d quy djnh và phü hçxp vOi yêu cu nhirn yin .
Kiên quy& thu hi các tài san sir diving sai di tuçlng, sai mine dIch, vuçit tiêu
chun, djnh mrc; t chüc xü l tài san dáng pháp lut, cOng khai, minh bach,
không d lang phi, that thoát tài san cong.
3.4. Thirc hin mua srn tài san theo dung tiêu chun, djnh mirc và ch d
quy djnh darn bâo tit kirn, hiu qua, cOng khai, rninh bach; trin khai dng b,
có hiu qua phuang thuc mua s.m tp trung, mua s&m qua h théng rnng du
thu quc gia. Han ch mua xe 0 tO cOng và trang thi& bj dt tin; thc hin
nghiêm quy djnh cüa ChInh phü v khoán xe cOng, t chüc sp xp, xà l xe ô
tO dam bâo tiêu chu.n, djnh muc theo dUng Nghj djnh s 04/2019/ND-CP ngày
11/01/2019 cüa ChInh phü quy djnh v djnh rnüc sir diing xe 0 to, Quy& djnh s
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11/202 1/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND Thành ph v vic ban hành
lieu chuân, djnh mirc sü diing xc ô to chuyên dung tai .các Co quan, th chüc, don
vj thuc phm vi quàn 1 cüa Thành ph Ha Ni. Dy math thirc hin khoán
kinh phi sà dicing tài san cOng theo quy djIIh.
3.5. Quãn 1 cht chê vic sü dung tài san cong vào mic dIch cho thuê,
kinh doanh, lion doanh, liOn kt theo quy ctjnh tai Lut Quãn 1r, sir diing tài san
cong và van bàn huàng dn iih&m phát huy cong sut và hiu qua si dimg tài
san. Kiên quy& chm düt, thu hi tài san cong si diing vào miic dIch cho thuê,
kinh doanh, lien doanh, liOn kêt khOng diing quy djnh. Vic quàn l s tin thu
duçrc tü cac hoat dng cho thuê, kinh doanh, liOn doanh, lien kt thc hin theo
quy djnh cüa Lust Quãn l, si'x ding tài san cOng, Nghj djnh s 60/2021/ND-CP
cüa ChInh phU v Co ch tii chü d& vri &m vj sir nghip cOng lap.
4. Trong quail 1, khai thác, sr dyng tài nguyen
4.1. Tang cl.r&ng giám sat, thanh tra, kim tra vic thc hin Lut Dt dai,
quy hoach sü ding dt và các van ban quy phm pháp lust v sir ding Mt theo
thm quyn. Rà soát, d xut vâi Thành ph xu 1, thu hi các din tIch dAt dai
sü dung khOng dáng quy djnh cüa pháp lust, sir diing Mt sai m11c dIch, sai quy
hoach, k hoach sü diing dAt, sir diing lang phi, kern hiu qua, bô hoang boa và
ln chim Mt trái quy djnh d Mu giá tang ngun vn Mu tu cho NSNN.
4.2. Nàm 2022, kim soát hiu qua chi NSNN cho cOng tác thu gom, xir
l rác thai trOn dja bàn.
5. Trong quãn l, sfr dyng lao dng Va thôi gian lao dng
5.1. Xây dirng phong each lam vic cüa b may chInh quyn theo hrn9ng
phiic viii, than thin, chuyOn nghip và tao diu kin ti cia. Tang cithng k' lut,
k cuong hành chIth, theo phuong chârn 5 rô: "r6 ngu"&i, r6 viçc, r6 quy trInh,
rö trách nhim và rô hiçu qua" và "mat vic mt dcu mcii xuyên suát". Xây
dmg chInh quyn din tu; 100% vn bàn giao djch giüa CáC cci quan Nhà nithc
thc hin trên mOi trumg mng (tth các van ban khóng chuyn qua mang theo
quy djnli).
5.2. Dy math cài cách hành chInh, nht là câi cách thu ti1c hành chInh,
duy trI thu hang tp Mu Thanh ph, gn kt cht chê vài vic kin toàn t chüc,
tinh giàn biên ch& bâo dam dan chü, cOng khai, minh bach, chuyOn nghip, phic

8
vi nhân dan. Dy math üng dicing cong ngh thông tin trong quân l, diu hành,
trng bithc hInh thành các diu kin d phát trin Thành ph thông minh. Tp
trung th%rc hin các giãi pháp d tip tiic nâng cao chi s PCI, PAPI....
5.3. Khuyn khIch các d an, sang kin kinh nghim, rat ngn thi da th?yi

gian giái quyt thu tic hành chInh a tt câ các dan vj. Rà soát, sp xp t chüc
b may tinh gQn theo huâng giâm du m6i. Kiên quyt giãm không thãnh 1p
mâi cac t chüc trung gian. Dam bào t' l lao dng tham gia BHXH bt buc
trên 1irc lixqng lao dng trong d tui lao dng dat 40%, t3 1 di tuçmg tham gia
BH that nghip trén 1irc hiçing lao dng trong d tui lao dng dat 37,5%.
Ill. GIAI PHAP THIJ'C HIN M1JC TIEU, CHI TIEU TIET KIM,
CHONG LANG PHI
1. Tang cirô'ng cong tác lãnh do, chi do v THTK, CLP ti các
phông, ban, ngành, don vj thuc Qun và UBND các phu*ng
Thu tnr1ng các phông, ban, ngành, hi, doàn th, các dan vj, Chü tjch
UBND các phu&ng thuc Qun trong phm vi quàn 1 cUa mInh có trách thim
chi dao tMng tht vic thirc hin các miic tiêu, chi tiêu tit kim cüa nàm 2022;
xay dirng k hoach thrc hin ciii th các miic tiêu, chi tiêu ti& kim cho trng lTnh
we gn vâi cong tác thanh tra, kim tra thuà'ng xuyên; phãn cOng rO trách thim
cüa trng ca quan, th chüc, dan vj; thng cithng kim tra, don dc vic thirc hin
các m1ic tiêu, chi tiêu tit kim. Dua k& qua THTK, CLP là tiêu chI d dánh giá
cong tác thi dua, khen thisâng và b nhim can b, cong chuc, viên chüc. TAng
ci.r?mg vai trô, trách nhim cüa nguii dmg d.0 ca quan, t chüc, don vj trong
vic länh dao, chi dao t chüc, trin khai THTK, CLP tai ca quan, don vj.
2. Dy minh cong tác tuyên truyn, giáo due nâng cao nhn thfrc
trong THTK, CLP
2.1. Dy math thông tin, tuyên truyn ph bin phap lust v THTK, CLP
và các chü trixang, chInh sách cüa Dãng, Nhà nithc, Thành ph có lien quan dn
THTK, CLP vâi các hInh thüc da dng nhi.r thông qua phuong tin thông tin dai
chung, hi nghj quan trit, tp huk d tuyên truyn, giao dic sâu rng dn di
ngü can b, cong chüc, viên chüc, ngithi lao dng trong dan vj thm nâng cao,
thng nh.t nhn thüc, trach thim v miic tiêu, yêu cu, nghTa cüa cOng tác
THTK, CLP di vâi cac ca quan, th churc và toàn xã hOi.

9
2.2. Các phông, ban, ngành, hi, doàn th& các dun vj và UBND các
phu?ng thuc Qun tIch circ phi hçip cht chê vâi các th chüc chInh trj - xâ hi
thirc hin tuyên truyn, 4n dng v THTK, CLP dat hiu qua. Dng thi, nêu
cao tinh thn trách nhim và vai trô cüa các Ca quan thông tn, báo chI trong
cong tác tuyên truyên ye THTK, CLP.

2.3. Can b, cong chirc, viên chüc và ngu?ñ lao dng tIch c1rc tuyên truyn,
4n dng và nâng cao nhn thirc THTK, CLP tai dja phucing nui sinh song.
2.4. Kjp thii biu duang, khen thuing nhftng guung din hInh trong
THTK, CLP; bâo v ngu?i cung cp thông tin chng lang phi. Tang cu&ng giáo
d%lc phm chit, dao dirc và trách nhim trong thirc thi cong vii, nhim vi cho
can b, cong chirc, viên chirc.
3. Tang ctrô'ng cong tác t chfrc THTK, CLP trên các linh vtrc, trong
do cn tp trung vào mt s lTnh vlyc sau
3.1. V quãn 1 ngân sách Nhà nithc
T chirc diu hânh dir toán ngân sách Nhà nrn9c chü dng, chtt ch, bão
dam kST cuang, k lust tài chinh, ngân sách. Thirc hin nghiêm các quy djnh
pháp lut v thu& phi...; thi.rông xuyên rà soát, dun giân hóa thu tiic hành chInh
thu; don dc thu hi nçi d9ng thu; quàn 1 chtt chê ngun thu, chng that thu,
chng chuyn giá; tang cithng cong tác quân l chirng tü, hóa dun thi'ic dy
thuung mai din tü,...; tirng buâc ca cu lai thu ngân sách cUa qun theo huàng
bn vUng, tang thu tr khu vrc san xut kinh doanh. Dam bâo can di thu - chi
ngân sách cüa qun trong mci tInh hung..., gop ph.n phát trin kinh t - xà hi
cüa qun 11am 2022.
Trin khai phân b& diu hành, quân 1 diii toán chi ngân sách ngay tü d.0
nàm trong phm vi dr toán duqc cp có thm quyn phê duyt, diing tiêu chun,
djnh müc, ch d quy djnh; th%rc hin trit d ti& kim toàn din trên các ni
dung chi, nâng cao hiu qua si dçing ngân sách. Barn sat tn qu5 ngân sách cüa
cp mInh d dam bao ngun hrc thirc hin các nhim vi chi, trong do dc bit
dam bão chi luung và các khoân lien quan dn con ngithi, dam bâo hoat dng
thu&ng xuyên cüa các ca quan, dun vj. Thirc hin cci cu lai các khoân chi ngân
sách Nhà nithc theo hir&ng tit kim chi thix?mg xuyen d dành ngun cho du tu
phát trin yà nâng cao hiu qua sü d%ing ngân sách Nhà nuâc. Diu hành ngân
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sách chü dng, tIch circ, dam bâo an sinh xã hi và các can di lan; rà soát dir
toán chi thuing xuyên dA giao cho cac dan vj, sp xp thir tr uu tiên theo tInh
cp thit cüa các nhim vii chi và cit, giâm, giãn, hoAn sang nàm sau di vói các
nhiêm vii chua thirc si c.p thMt, cp bach... trong diu kin ngân sách giàm thu
do ânh huang cUa thiên tai, djch bnh Covid-19.
Tip tic câi cách cong tác kim soát chi ngân sách Nhà nuOc theo hrn9ng
thng nht quy trInh, tp trung Mu mi kim soát và thanh toán các khoân chi
ngân sách Nhà nithc (bao gm cá clii thwàng xuyên và clii dcu tw) gn vai vic
phân djnh rO trách nhim, quyn han cüa các dan vj lien quan (ca quan Tài
chInh, Kho bqc Nhà nwó'c, don vj th ding ngán sách Nhà nwó'c,); My manh üng
d%lng cong ngh thông tin trong cong tác kim soát chi, quân 1 thu ngân sách
Nhà nithc.
Tip tiic di mói phucing thrc quãn 1 chi thumg xuyên, tang ciiông Mu
thu, dt hang, khoán kinh phi, giao quyn tir chü cho các dan vj si:r diing ngãn
sách Nhà nithc, g&n vâi tang cithng trách nhim cUa các dan vj sir diing ngân
sách Nhà rnxóc, cii th hóa trách nhim cá nhân trong quân l, sir diing ngân sách
Nba nithc và các ngun lrc tài chInh cong.
Tang cil&ng thanh tra, kim tra, thirc hin cong khai, minh bach, d cao
trách thim giâi trInh v ngân sách Nhà rnrac.
Thirc hin trin khai Nghj djnh s 60/202 1/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa
Chinh phü quy djnh ca ch ti,r chü cüa dan vj si,T nghip cOng 1p dung thñ gian
quy djnh.
3.2. Tip tic trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt s
97/2019/QH 14 ngày 27/11/2019 cüa Quc hi v thi diem t chrc mO hInh
chInh quyn do thj tai Thành ph Ha Ni, Nghj quy& s 1 15/2020/QH14 ngày
19/6/2020 cüa Quc hi v thi dim mOt s ca ch, chInh sách tài chinh - ngãn
sách và các nghj quyt v ca ch, chinh sách dc thu di vâi Thành ph6 Ha Ni,
Nghj djnh s 32/2021 /ND-CP ngày 29/3/2021 cUa ChInh phü quy djnh chi tit
và bin pháp thi hành Nghj quyt s 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019, K hoach
s 100/KR- UBND ngày 12/4/2021 cüa UBNT) Thành ph trin khai Nghj djnh
s 32/2021/ND-CP ngày 29/3/202 1.
3.3. V quân 1 vn Mu tii cong
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Rà soát Ca ch& chInh sách, quy djnh cUa pháp 1ut v du tu cong d kjp
thai kin nghj cp trên tháo g kho khän, vuOng m&c và nâng cao hiu qua Mu
tu cong.
Trin khai quy& 1it ngay tr Mu näm các giâi pháp thüc My giâi ngân vn
dâu tu cOng. Thc hin t& cOng tác chun bj Mu tu, giâi phóng mt bang, dn bü,
tái djnh Cu cüa các d an khôi cong mói d tao tin d cho vic thirc hin các dr
an dung k hoach d duçic phê duyt. Nâng cao cht krçing cOng tác Mu thu, ha
ch9n nhà thu, bâo dam hra ch9n nhà thu có My dü nng hrc thc hin d an.
Cong khai, minh bach thông tin và tang cithng giám sat, dánh giá, kim
tra trong qua trInh Mu tu cOng, dc bit t.p trung nâng cao cht lucing hoat dng
cüa Ban Giám sat cong c1ng. Xi:r 1 nghiêm nhng hành vi vi phm pháp 1u.t,
tham nhüng, gay that thoát, lang phi trong Mu tu cOng.
3.4. V quãn l tài san cong
Thc hin cOng khai trong quãn 1, sir diing, xlr 1 tài san cOng. Các dan
vj quân 1, sir diing, xir 1 tài san cong duçic giao dung quy djnh cüa pháp lut;
th%rc hin nghiêm tue vic däng tâi thông tin Mu thu, Mu giá, niêm yt giá khi
thirc hin mua sam, thuê tài san, sü dicing tài san cOng vào m11c dIch cho thuê,
lien doanh, lien kt, ban, chuyn nhuçing tâi san cOng, cho thuê quyn khai
thác,... theo quy djnh cüa pháp lut. Thirc hin thu, np tin ban, chuyn
nhuçing, thanh l, cho thuê tâi san My dü, kjp th&i, ding pháp 1ut.
Tip tic d xut Thành ph sam phê duyt các d an cho thuê tài san
cong chua sir diing ht cong sut d khai thác hiu qua si:r diing tài san cOng,
giâm kinh phi NSNN cho cong tác duy tu, duy trI bâo dung tài san cOng. Tang
cuang cong tác kim tra, giám sat vic quân l, sir ding tài san cOng tai các ca
quan, t chüc, dan vj; kim dim trách nhim, xir l nghiêm theo quy djnh cüa
pháp lust lien quan di vói các t chüc, cá nhân thuc thm quyn quân 1 có
hành vi vi phm.
3.5. Tng cuang cOng tác quãn 1, sü ding Mt dai duqc giao theo thm quyn.
3.6. Khc phic nhng han ch, vuàng mc và bâo dam tinh gQn bO may,
nâng cao hiu 1irc, hiu qua hoat dng.
Tng cung cOng khai, minh bach trong hoat dng cOng viii; thuàrng xuyên
dào tao, bi duO!ng nãng cao nng 1%rc, hiu qua hoat dñg cUa h thng chinh trj.
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Di mâi manh me quy trInh, phucing thüc và thirc hin cong khai, minh
bach, dan chü trong b nhim, d bt can b và tuyn dung cong chüc, viên chirc
d thu hut duçic ngi.ri có näng hrc, trInh d, nâng cao cht luçing di ngü can
b, cOng chüc, viên chüc; giâm khiu nai, t cáo lien quan dn can b và cOng
tác can b.
4. Dy mnh thi hin cong khai, nâng cao hiu qua giám sat THTK, CLP
4.1. Các phông, ban, ngành, hi, doàn th thuc Qun, UBND các phutxng
th1rc hin các quy djnh v cOng khai, minh bach d to diu kin cho vic kim
tra, thanh tra, giám sat THTK, CLP.
4.2. Nguôi th'rng du ca quan, dan vj sü d%lng NSNN phãi thirc hin cOng
khai theo diing quy djnh cüa 1ut THTK, CLP và các Lut chuyên ngành; trong
do, chü tr9ng cong khai vic sir dicing NSNN và các ngun tài chinh &rçrc giao
theo quy djnh. Khuyn khIch thirc hin hInh thüc cong khai trên trang thông tin
din tir nhm nâng cao hiu qua và tit kim ngân sách (tn' nhü'ng nói dung
thu5c bI mt Nhà nwó'c theo quy djnh cüa pháp lugt).
4.3. Phát huy vai trô giám sat cUa Mt trtn T qu& các cp và các t
chirc, doàn th trong ca quan d kjp th&i phát hin các hành vi vi phm v
THTK, CLP. Day manh giám sat du ti.r cong dng thông qua vic nãng cao hiu
qua cüa Ban Giám sat du tix cong dng theo quy djnh cüa ThU ti.râng ChInh
phU; tang cuing vai trO cUa ngithi dan trong vic theo dôi, dánh giá vic chap
hành các quy djnh v quân l d.0 tu.
4.4. Thirc hin cOng khai hành vi lang phi, kt qua xU l hành vi lang phi
theo quy ctjnh.
5. Kim fra, thanh tra, xfr 1? nghiêm các vi phm quy djnh v TIITK, CLP
Tang cu&ng cOng tác thanh tra, kim tra vic xây dirng và thic hin
Chuorng trInh THTK, CLP; thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cUa
pháp lust trong các 1mb vrc lien quan dn THTK, CLP. Các phOng, ban, ngành,
hi, doan th& UBND các phuing xay d%mg k hoch thanh tra, kim tra c%i th
giao thành chi tieu) lien quan dn THTK, CLP, trong do:
5.1. Xây dmg k hoach và tp trung t churc thanh tra, kim tra mt s ni
dung, lTnh vrc, cOng trInh trpng dim, ci th:
- Quân l, sU dirng d.t dai.
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- TInh hInh frin khai, thirc hin các dir an du lii cong.
- Quân 1, sir dicing tài san công, trong do chii tr9ng vic mua sam, trang
bj, quàn 1, sü diing phtrang tin di li, trang thi& bj lam vic, trang thi& b y tê,
thu& phOng beth, chOa bnh phic vii hoat dng cüa các ca s& y t do ngân sách
Nhà nuâc cp kinh phi; sir diing tài san cOng vào mic dIch kinh doanh, cho thuê,
lien doanh, lien kit.

5.2. Thu trithng các ca quan, t chCrc, dan vj chü dng xây drng k hoach
kim tra, tir kim tra tai các dan vj mInh và chi do cOng tác kim tra, tir kim
tra cüa dan vi cp di.râi tr%rc thuc.

5.3. Di vi nhfrng vi pham dirçic phát hin trong cong tác kim tra, thu
tnthng ca quan, dan vj phài kjp th&i kh&c phiic, xü 1 hoc dà xut, kin nghj ca
quan cO thm quyn CO bin pháp xi:r 1. Thrc hin nghiêm các quy djnh cüa
pháp 1ut v xir 1 vi phm di vâi nguOri dung du ca quan, dan vj d xãy ra
lAng phi.
6. Dy minh ciii cách hành chInh, hin dii hóa quill I; gn THTK,
CLP vO'i cong tác du tranh, phông chng tham nhing
6.1. Tang ci.thng cOng tác chi do vic thirc hin ciii cách hinh chInh cüa
các cp, các ngành gn vói THTK, CLP trong các linh vllc; thirc hin có hiu
qua hin dai hóa quin 1 hành chmnh Nhà nithc thông qua vic hoàn thin và dy
m?nh hoat dng cCia mng thông tin din tfr.
Tip t%Ic rà soát, c.t guam và dan gum hóa thành phn h sa, thi gian
giài quy& và diu kin thirc hin các thU tic hành chInh, nht là các thu tVc hành
chInh tr9ng tam lien quan dn hoat dng san xut kinh doanh cUa ngu&i dan,
doanh nghip trên co sâ khai thác cO hiu qua các Nghj quyt cUa ChInh phU,
Thành ph, S&, ngành v dan gum hóa thU tc hành chinh, ciii thin mOi tru&ng
du ttr, kinh doanh và h trçy phát trin doanh nghip.
Di mâi phuang thüc, l Mi lam vic, nâng cao thuc trách nhim, tinh
thn plwc vii nhn dan. XU 1 dfrt dim các phin ánh, kin nghj cUa nguOi dan,
doanh nghip v cq ch, chInh siich, thU tic bath chInh vii cp nht, cOng khai
kt qua tip nhn, xir 1 kin nghj trên Cng ThOng tin din tir cUa Qun.
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6.2. Các phông, ban, ngành, hi doàn th& LJBND các phumg thuc Qun
trin khai Co hiu qua pháp 1ut THTK, CLP gn vâi cong tác phOng, chng
tham nhUng.
IV. TO CHI5'C THVC BIN
1. Can cir Chixang trInh THTK, CL? näm 2022 cüa Qun, Trung các
phOng, ban, ngành, doàn th, dcm vj thuc Qun, Chü tjch UBND các phix?ing
nghiêm tic xây d%mg K hoach thirc hin THTK, CLP cüa dan vj mInh nm 2022
và t chüc trin khai thrc hin. Trong K hoach THTK, CLP cña mi cap, mi
dan vj phài cil th hóa các miic tiêu, chi tiêu ti& kim và yêu cu chng lang phI
cüa cp mInh, dan vj mInh; xác djnh rO nMng nhim vi.i tr9ng tam cling nhix bin
pháp, giái pháp cn thirc hin d dat drçic miic tiêu, chi tiêu tit kim dâ dt ra.
2. Các phông, ban, ngành, hi doàn th, UBNI) các phuing thuc Qun
chi dao quán trit v vic:
2.1. Xác djnh cii th trách nhim cüa ngi.rii dung Mu ca quail, t chirc khi
d xây ra lang phi tai dan vj mInh phii trách; trách nhim trong vic th%rc hin
kim tra, kjp th?yi lam rô lang phi khi có thông báo phát hin d xir l nghiêm
di vâi các t chüc, cá nhân trong phm vi quân l có hành vi lang phi.
2.2. Tang cu?:ing cOng tác thanh tra, kim tra vic xây drng và thirc hin
Chuang trInh THTK, CLP näm 2022; thanh tra, kim tra vic thc hin các quy
djnh cüa pháp 1ut v THTK, CLP và vic th1rc hin K hoach THTK, CLP
trong pham vi quân 1.
2.3. Tang cu&ng phi hçip vâi Uy ban Mtt trn T quc qun và các t
chCrc doàn th trong vic thirc hin Chuang trInh nay. Th%rc hin cong khai trong
THTK, CLP, dc bit là là cong khai các hành vi lang phi và kt qua xir l hành
vi lang phi; nâng cao chat liicing và di mâi cách thuc dánh giá k& qua THTK,
CLP dam bâo so sánh mt cách th%rc chit và minh bach k& qua THTK, CLP
gilia các ca quan, dan vj gop phn nâng cao hiu qua cong tác nay.
3. Các phOng, ban, ngành, hi doàn th, UBND các phuing trc thuc
Qun có trách nhim báo cáo k& qua THTK, CLP djnh k' và báo cáo dt xut
(theo yêu cu cza cci quan có thdm quyn) gui v UBND qun (qua phOng Tài
chInh — K hoach tng hçip) d báo cáo UBND Thành ph Ha NOi và Si Tài
chInh Ha Ni theo quy djnh (THTK, LP ni dung báo cáo kit qua theo d
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cwong hwóng dn ban hành kern theo Thông hr so 188/2014/TT-BTC ngày
1 0/12/2014 cüa Bô Tài chInh). Ngoài ra, các dan vj ducic phân cong du mi cn
tng hcrp them nhüng ni dung sau:
- Phông Tài chInh - K hoach: TInh hInh, thirc hin kt qua THTK, CLP
trong cong tác thm djnh dr toán, quy& toán kinh phi NSNN; quail i, si:r diing
tài san Nhà nuâc tai các co quan hành chInh, sir nghip; quàn 1, sir diing vn
du tix XDCB cüa Quan.
- Phông Kinh t& TInh hInh, thc hin kt qua THTK, CLP trong cOng tác
quail 1, si'r diring din.
- Phông Tài nguyen và Môi tnx&ng: TInh hInh, thc hin kt qua TFITK,
CLP trong quân l, khai thác, sir diing tài nguyen thiên nhiên (dat dai, ngun
nuâc....), huâng i.'rng chin djch gii trái Mt cUa Qun; tng hçip kt qua kim tra
vic quàn 1, sü ding Mt dai, tài nguyen.
- Phông NOi vim: TInh hInh, th%rc hin kt qua THTK, CLP trong quán l,
si:r ding lao dng và thai gian lao dng; tInh hInh giao và thirc hin biên ch di
vói các dan vj thuc Qun.
- Phông Y t& TInh hInh, kt qua THTK, CLP trong quãn l, sir d%lng kinh
phI thlrrc hin si,r nghip y t, cOng tác phông chng djch.
- Phông Giáo dçic và Dào tao: Tmnh hInh, k& qua THTK, CLP trong quàn
1, dirng kinh phI thirrc hin thim vi giáo dic, dào tao.
- Thanh tra qun: Báo cáo kt qua thanh tra, kim tra, phát hin và xir l
vi phm, hành vi gay lang phi trên dja bàn qun trong các linh wc kinh t hôi, nêu rô s luçing, danh sách t6 chirc, cá nhân có hành vi vi phm, gay lang
phi di.rçic phát hin qua cOng tác quãn l, thanh tra, kim tra. TInh hInh, k& qua
xü 1 t chirc, cá nhân vi ph?m; nêu rO nhUng trueing hçip vi phm, gay that
thoát, lang phi lin, nhftng vçi vic phài xem xét kh&i th, x1r 1 hInh si.
4. Giao phông Van hóa Thông tin có trách nhim My manh cong tác
tuyên truyn, ph bin, quán trit Lust THTK, CLP và các van bàn hithng Mn,
Chixang trInh Tong th cüa ChInh phü v THTK, CLP, Chixang trInh THTK,
CLP cüa Thành ph và cüa Qun trên phuang tin thông tin dai chüng, Cng
thông tin din tir cUa Qun nhm nâng cao nhQn thüc, trách nhim cüa can bO,
cong chüc, viên chic, ngl.rYi lao dng và các thng lap nhãn dan, tao sir chuyn
bin thc sr trong cOng tác ThTK, CLP.
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5. Giao Phông Tài chInh - K hoach qun:
- Tng h9p báo cáo tInh hInh, kt qua THTK, CLP cüa toàn Qun djnh k'
va dt xut theo yêu cu cüa UBND Thành ph Ha Ni và Sâ Tài chInh Thành
ph Ha Ni. Theo dôi và tng hcip các dorn vj vi phm quy djnh v ch d báo
cáo kt qua THTK, CLP báo cáo UBND Qun d tMg k&, dánh giá thi dua
hang näm.
- Kim tra, thanh tra vic trin khai thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut
v THTK, CLP, trong do CO kMm tra vic trin khai thirc hin Chuong trmnh
THTK, CLP nám 2022 cüa Qun.
Trên day là Chuang trInh THTK, CLP cUa qun C&u Giy näm 2022.
UBND qun yêu cu các phOng, ban, ngành, hi doàn th, UBND các phuing
nghiêm tüc thirc hin theo quy djnh. Trong qua trInh th?c hin nu có vuâng mac,
phát sinh vuqt thm quyn các dan vj kjp thñ phãn ánh v UBND qun (qua Van
phOng RDND và UBND q4n tng hcip) d duçic giâi quyt theo quy djnh./.

