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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
Ti]NTI BA RIA  - VUNG TAU Dc 1p -Tr do - Hnh phüc 

CIIUc%NG TRINH 
A 9 9 S - S Thirc hanh tiet kiçm, chong lang phi cua tinh Ba Ra-Vung Tau nam 2017 

(Ban hành kern theo Quyez' djnh só43O,/tQD-UBND 
ngàyA2/tháng,/'arn 2017 cza Chi tjch UBND ttnh Ba Rja - Vüng Tàu) 

I. MJC TIEU, YEU CAU, NHIM ViJ TRQNG TAM CUA THTfC 
HANH TIET KIM, CHONG LANG PHI 

1. Miic tiêu 

Mic tiêu cüa thrc hành tiêt kim, chng lang phi (g9i tt là THTK, CLP) 
näm 2017 là tiêp tiic dy mnh cong tác THTK, CLP trong mi limb virc cüa d&i 
song kinh tê - xâ hi, to chuyên biên rô rt trong cong tác THTK, CLP vâi 
nhcrng kêt qua CIJ the; tp trung xây drng các giài pháp quyêt 1it dê nâng cao 
hiu qua THTK, CLP nhäm phát huy cao nhât mi nguôn lire dê thrc hin các 
mic tiêu tang tnr&ng, phát triên kinh tê, on djnh di song cüa nhân dan, bão dam 
an sinh xã hi trên dja tinh; dOng thii nâng cao thüc trách nhim ye THTK, 
CLP trong quãn 1 và sir diing ngân sách nhà nithc, kinh phi, tài san cüa cac eq 
quan, to chüc, don vj, can b, cong chrc, viên chirc và ngir?ii lao dng. 

2.Yêucãu 

a) THTK, CLP là trách nhim cUa các cp, các ngành, co quan, t chüc và 
cá nhân trong thc hin nhim vii duçc giao vi các miic tiêu, chi tiêu THTK, 
CLP và kê hoch thc hin ci the, phü hçip vi tüng s&, ngành, dja phixong; gn 
vói trách nhim cüa ngixôi dung dâu và phâi &rcic thirc hin dông b, toàn diên, 
gàn kêt gia các ngành, lThh vlrc dê to chuyên biên rO rt trong THTK, CLP; 

b) THTK, CLP phài barn sat chü tnrong, djnh htràng cüa Dãng, Nha nithc, 
g.n vâi vic thirc hin các nhim vi phát trién kinh tê - xã hi cia ngành, lTnh 
we, phü hçrp vói yêu cu cái each hành chInh, bão dam hoàn thàmh nhim vu 
duqc giao, không dê ânh hu&ng den hot dng bmnh ththng cüa eo quan, 
chüc; 

c) THTK, CLP phâi duçc tin hành dng b vi các hot dng phông 
chông tham nhQng, thanh tra, kiêm tra, câi each hành chInh, tuyên tmyn ph 
biên giáo dic pháp 1ut, dông th&i, phài phü hqp vâi chüc näng, nhim vi va 
t'mh hmnh thirc tiên cUa ngành, dja phi.rong, Ca quan, don vj; 

d) THTK, CLP phài duçic tin hành thiz&ng xuyên, lien tic a mci lüc, moi 
ncli. 

3. Nhim vi trQng tam 

Xây drng và thc hin Chuang trInh THTK, CLP nàm 2017 phài dtrçic coi 
là nhirn vii trçng tam cita các sâ, ban, ngãnh, dja phucing, gop phân thirc hién 



thing igi k hoach phát trin kinh t - xâ hi näm 2017 và tao  co sà d hoàn 
thành cac miic tiêu, chi tiêu cüa Chuong trIrih THTK, CLP giai doan 2016-2020. 
Be dat duqc các yêu câu do, trong näm 2017 cthi triên khai lam tot các nhim vu 
sau: 

a) Tip tic thirc hin tái co cu kinh t dja phuting g.n vci chuyn d& mô 
hlnh tang tnr&ng và co câu ngành, 11th virc theo hu&ng nâng cao chat krcmg, 
hiu qua. Chng lang phi trongsü diing các nguOn lirc cüa dat ni.róc, tài nguyen 
thiên nhien, gop phn dixa tc d thng trithng kinh té (GRDP) tri'r dâu khI dat 7% 

b) Tang cu&ng k' lu.t tài chinh - ngân sách, thic hin dij toán ngân sách 
nba nuóc dñng quy djnh cüa pháp lut. Kiêm soát chat chë bi chi ngân sách nhà 
rnrOc; diu hânh chi ngân sách nba nuóc theo dir toán duçic giao. Day manh cai 
cách hành chInh trong quân 1 chi ngân sách nhà nu&c. Chi ban hãnh chInh sách 
lam tang chi ngân sách nha nuóc khi that  sir can thiêt và cO nguôn bâo dam. 
Quán l chit chè và han  ché tôi da vic thig truâc d1r toán ngân sách nhà rnrâc 
va chi Chuyên nguOn sang nãm sau. Cac s, ban, ngành, dja phucing thu?ing 
xuyen rà soát các chê d, chInh sách dê bäi bO theo thârn quyên hoc trInh cap 
có thâm quyên bãi bó các chinh sách chua thrc sir cap thiêt; 

c) Tang cix&ng quãn 1 và sir diing hiu qua vn vay, kirn soát ch.t chê vn 
vay cüa chInh quyên dja phuong, chçn icc các dir an thrc slr can thiêt và can dôi 
duçic nguôn trâ ng; 

d) Ching läñg phi trong mua sm tài san nhà nu&c thông qua vic dy 
manE mua sam theo phuong thrc tp trung; day math  áp dçtng rnua sam thu&ng 
xuyên trên H thông mang  dâu thâu quôc gia; 

d) Tang cu&ng huy dng cac ngun lirc cho du tu phát trin. Tp trung huy 
dng các nguôn 1irc vâi co câu lãi suât hiu qua, chü trçng các nguôn vOn läi 
suât thâp, tru dai; 

e) Chng lang phi trong sCr dimg ngun Jirc lao dng, nâng cao ch.t hrçing 
lao dng, tang hiu suât, hiu qua lao dng d dira t' l that nghip & khu vrc 
thành thj xuông duâi 4%. Thrc hin tinh giãn biên ché hành chInh trên co sâ 
nãng cao hiu suât, hiu qua lam vic trong các co quan nhà ntrâc; 

g) CMng lang phi trong s1r diing tài nguyen thiên nhién, trong xir 1 o 
nbjém rnOi trLr&ng thông qua vic thirc hin tot các quy hoach, kê hoach ye sà 
ding dat, quy hoach tâi nguyen nuc, quy hoach tham dO khai thác khoáng san 
dâ duqc phê duyt gOp phân nâng t' 1 khu cong ngbip, khu chê xuât dang hoat 
dng cO h thông xi:r l nuc thai tp trung dat  tiêu chuân mOi tmng dat 87%; 
t 1 che phü rrng dat  13,7%; 

h) Trin khai quyt lit cong tác sAp xp, t chc 'ai các don vj sir nghip 
cOng lip, cô phãn boa các don vj sr nghip cong 1p có dü diêu kin theo quy 
djnh. Thçrc hin có hiu qua co chê tir chü dOi vói don vj sir nghip, giám math 
chi ngân sách nba mxc cho khu vrc nay. Day math vic chuyên phuong thüc 
ho trçi trrc tiêp cüa Nba nuc dôi vói các don vj sr nghip cOng 1p sang co ch 
d.t hang; 
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i) Dy m?nh  cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit Lut Thirc hãnh tit 
kim, chông lang phi, Chixong trInh tong the cüa ChInh phü ye THTK, CLP và 
Chtrong trInh THTK, CLP cUa các s, ban, ngành, dja phtwng nhäm nâng cao 
nhan thirc, trách nhim, tao  s1r chuyên biên thrc s11 trong cOng tác THTK, CLP; 

k) Tip tic rà soát, hoàn thin h thng tiêu chu.n, djnh müc, ch do lam 
co sâ cho THTK, CLP; 

1) Tang clz&ng cong tác thanh tra, kim tra và xü 1 nghiêm vi phm quy 
djnh ye THTK, CLP; cong khai kêt qua thanh tra, hem tra và kêt qua xcr 1 
pham theo quy djnh cUa pháp lut. 

II. MQT SO cul TIEU TIET K1M TRONG CAC LINH VIrC 

THTK, CLP duçic thirc hin trên tt cà các 11th v1rc theo quy djnh ci1a Luât 
Thrc hành tiêt kim, chông lang phi, trong do t.p trung vào mt sO 11th virc cu 
the sau: 

1. Trong quãn 1, sfr ding kinh phi chi thrô'ng xuyên cüa ngân sách 
nhã ntthc 

a) Trong näm 2017, thirc hin sit cht k lut tài chinh ngân sách nhà 
nu&c; bào dam chi ngân sách nhà nuâc tiêt kim, hiu qua. Trit dê tit kiêm 
ngay tir khâu l.p, phân bô, giao dir toán ngân sách näm 2017 cho các s&, ban, 
ngành, dja phircing: 

- Trit d tit kim chi thung xuyên (khong k tin lucmg và các khoãn cO 
tinh chat lrnxng, các khoàn dóng gop cho ngutYi lao dng theo quy djnh) d tao 
nguôn cái each tiên luong. Han  chê các cuc h9p không can thiêt, thrc hin lng 
ghép các ni dung, cong vic can x1r l; giâm tan suât to chüc lê hi, ngày hi sir 
dicing ngân sách nhà nithc, nhât là nhiing lê hi cO quy mô lan. Phân dâu tit 
kim tOi thiêu 12% các khoãn kinh phi chi hi nghj, hi thào, tQa dam, hpp, tip 
khách, khánh tiêt, 1 hi, l k' nim, xäng, din, nuóc, van phông phm, sách, 
báo, tap  chI;  han  ch b trI kinh phi di nghiên cüu, khâo sat nuâc ngoài; tit 
kim tôi thiêu 15% chi doàn ra, doàn vào, không bô trI doàn ra trong chi thu&ng 
xuyên các Chucmg trinh mile tiêu quôc gia; 

- Tik kim trit d trong quân l, sl'I dçing kinh phI ciia d tài nghiên ciru 
khoa hçc, không d xut, phé duyt các dê tài nghiên cüu khoa h9c cO ni dung 
tn)ng lap, thiêu tinh khà thi, chua xác djnh duçc nguôn kinh phi thirc hiên. Tap 
trung vào djnh hithng phát triên kinh tê - xã hi cita tinh, quy hoach  phát triên 
khoa h9c và cOng ngh tinh Ba Rja — Wing Tàu. Tirng bithc chuyên vic bô trI 
kinh phi hoat dng thu&ng xuyên sang thirc hin ph'ircing thüc Nhà nu&c dt 
hang, giao nhim vii nghien cüu; thrc hin khoán kinh phi theo kêt qua dâu ra; 

- Rà soát các chuong trinh, d an, dir an dA duçic cp cO th.m quyn quy& 
djnh dê tru tiên bO trI nguôn lirc dôi vai các chucrng trlrth, dé an, dr an can thiêt, 
hiu qua, ct giãm các chucrng trInh, dir an có ni dung tràng l.p,  kern hiu qua; 

- Sü diing hiu qua kinh phi ngãn sách nha nixâc th'irc hin nhim vi giáo 
di:ic và dào tao.  Dâu tu ngân sách nhà nuâc cho các co s& giáo dic cong 1p có 
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tr9ng dim, tp trung ru tiên giáo dic ph cap, tip tic hen c hóa tnthng h9c, 
nht là di vói các ca s& giáo diic a các v1ing có diêu kiin  kinh te - xâ hi kho 
khàn, vmg dng bào dan tc thiéu s6, vüng nCii, hài dào. Day manh  xã hi hóa 
giáo diic; trin khai có hiu qua chê d h9c phI mâi nhäm bâo dam sr chia sé 
hqp 1 giüa nhà ni.râc, ngithi h90 và, các thAnh phn xã hi; 

- Tang cithng huy dng các ngun du tr cüa xâ hi cho y tê ben cnh 
ngun t1r ngân sách nhànuâc; dông thii tang cir&ng kiêm soát chi phI khám, 
chia bnh. Ma rng quyén tir chü ye tài chInh dôi vâi các dan vj sir nghip yté 
cong l.p. Thc hin mua sm tp trung dôi vài thuôc trong danh miic thuôc mua 
sam tp trung. Thc hin minh bach,  cong khai và tang cx?mg quãn 1 các hoat 
dng khám, chia bnh dê ngan chn các hành vi vi pham pháp 1ut trong linh 
vi.rc khám, chüa bênh và bào him y té; 

b) Trin khai tIch circ, hiu qua Nghj djnh s6 16/2015tND-CP ngày 14 
tháng 02 näm 2015 cüa ChInh phü quy djnh ca chê tir chü cüa dan vj sr nghiêp 
cong 1p (bao gôm vic hoàn thin các van ban quy djnh Co ché tir chü cüa don 
vj si,r nghip cOng 1p trong các linh vrc ci the). Tiêp tic day nhanh l trInh 
diêu chinh giá djch vi công, tr do chuyên tr h trq ngân sách nhà nuóc cho các 
don vj s'çr nghip cong 1p sang ho trg trirc tiêp cho các dOi tuçmg chInh sách và 
h nghèo khi tham gia các djch vv công; 

c) Dy manh  vic tuyên truyn, ph bin và trin khai thc hin Lut Ngãn 
sách nhà nuàc nàm 2015 và các van bàn hrnng dan. Tüng bucc thirc hin d& 
mói phiiang thüc quàn I ngân sách nhà nuâc theo kêt qua th%rc hin nhim vi 
theo dung quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuàc näm 2015 dé nâng cao hiu 
qua sir diing nguôn vOn ngân sách nhà nithc; 

d) Ct giám 100% vic th chüc l dng th, l kh&i công, khánh thành cac 
cong trinh xay dmg ca bàn, trr các cOng trinh quan tr9ng quôc gia, cong trIiih 
dir an nhóm A, cong trInh có nghTa quan trçng ye kinh tê, chinh trj, van hóa - 
xã hi cüa dja phuong. 

2. Trong quail 1, sfr ding vn du fir xây dijng co' ban tir ngan sách 
nhàniró'c 

a) Tip tic quán trit các sa, ban, ngành, dja phuang thirc hin nghiêm các 
quy djnh cüa Luat  Dâu ti.r công, triên khai thc hin K hoach  dâu tu cOng trung 
hin 5 näm 2016 - 2020 và K hoach dâu ti.r phát triên näm 2017; 

b) B trI v6n du tix tp trung it kh.c phiic tInh trang phân tan, dan trâi, d 
dang, bâo dam hiu qua s1r ding von dâutu ti'r nguôn ngãn sách nhà nuâc; b trI 
dü von dôi ng cácdirán ODA, dix an dôi tác cOng tu (PPP). Phãn dâu báo dam 
100% vic phän bô vOn dâu tu cOng man thu nguyen tàc, tiêu chI, dnh nthc 
phân bô vOn dâu ttr cong và thr tçr uu tiên theo quy djnh tai  Lut Dâu tix cOng và 
quy djnh cüa cap có thâm quyên ye các nguyen the, tiêu chI và djnh mirc phãn 
bô vOn dâu tu phát trien nguOn ngãn sách nhâ nuâc giai do?n 2016 - 2020. Tap 
trung xfr 1 dirt diem nçi dçng xây drng co bàn theo dung quy djnh cüa Luât Du 
ttr công; không de phát sinh ncr mai; 
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c) Tip tic trin khai dng b chü trucing, djnh hithng tái cci cu ct.0 tu, 
tr9ng tam là dâu tix cong theo diing quy djnh cüa Thu tu&ng ChInh phü ti Quyt 
dinh sO 3391QD-TTg ngày 19/02/2013 ye phé duyt Dê an tong the tái cci cu 
kinh tê gn vói chuyên dôi mô hInh tang tru&ng theo hirâng nâng cao chit 
li.rqng, hiu qua và nang hrc canh  tranh giai don 2013 — 2020; 

d) Thrc hin tit kim tü chü trixong d.0 tu; chi ch.p thun chñ truang du 
tu các dr an có hiu qua và dam bâo ye nguôn hrc dê triên khai thçrc hin; tin 
hành rà soát cat giãm 100% các dr an không näm trong quy hoach,  k hoach 
duqc cap có thâm quyên phê duyt; thu hôi dôi vâi các dir an dã duçrc cp phép 
dâu tu nhung qua th&i hn quy djnh không triên khai thçrc hin theo cam k& 
hoc theo giây phép; cat giám, tm di'rng các hang m11c cong trInh chua th?c su 
can thiêt hoc hiu qua ctâu tiz thâp; 

d) Tang cung cong tác rà soát, bão dam 100% các chrnmg trinh, dix an b 
trI trong kêhoach dâu tu cong phài có day dü các thu tic dâu ttx theo quy dinh 
cüa Lut Dâu tu công; 

e) Chng lang phi, nâng cao ch.t luçmg cong tác khâo sat, thi& k, giài 
pháp thi công, thâm djnh dçr an; han chê các ni dung phát sinh dan den phãi 
diêu chinh thiêt ké trong qua trinh thi cong xây d1mg cong trInh; phãn dâu thuc 
hin tiêt kim 10% tong mirc dâu tu; 

g) Tam üng, thanh toán v6n dAu tu theo dling quy djnh cüa nhà rnróc, dam 
bâo tin d thirc hin dir an và thà'i han  giãi ngãn, sr ding vOn hiu qua. Thuc 
hin nghiêm Chi thj sO 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 cüa Thu tuOng ChInh phü 
ye vic tang cu?ng, day manh  côngtác quyêt toán vOn dau tu các dir an hoan 
thành sir ding von nhà mrórc; 

h) Tang cuông du th.0 rng räi, cong khai theo quy dnh cüa Lust Du 
thâu, nhât là dôi vài các dr an có sfr ding dat. Nâng cao hiu lc và hiu qua 
cong tác giám sat các dr an dau tu cüa nhà mthc thông qua vic tang cix&ng 
cong tác kim toán, thanh tra, kiêm tra c'üng nhu cci chê giám sat cüa ngu'ô'i dan, 
cong dng dn cix và các to chlrc xâ hi dôi yój hoat dng dâu tix cong. Tp 
trung chi dao,  xü 1 ngay các dir an có sIr dirng von nhà nuóc dâu tu lang phi, 
kern hiu qua, lam rô và xIr 1 tráeh thim to chIrc, cá nhãn có lien quan; 

i) Rà soát các dr an kéo dài nhiunäm, hiu qua du tu th.p d có huàng 
xfr l; có bin pháp hoàn tam  1mg dOi vâi các khoãn tm 1mg qua han, có 
phucrng an xi:r 1 dIrt diem các khoan tm 1mg elm cácd an kéo dài nhiêu nàm, 
thin vj quãn 1 dä giâi th. Thre hin dung quy djnh ye hoàn trâ tm 1mg dOi vâi 
các du an mâi thc hin; 

k) Tang cu&ng cong tác theo dOi, kim tra, dánh giá di vói 100% k 
hoach, chucing trmnh, dr an dâu tr cong thrqc cap có tham quyen phê duyt theo 
quy djnh cIra Lut Du tu cong và các van ban hu&ng dan. 

3. Trong quãn 1 chirong trInh, muic tiêu quc gia và các chuong trinh 
muc tiêu 



a) Trong quail 1 chucing trInh rnic tiêu quc gia 

- To chüc thçrc hin có hiu qua Chuyng trInh mic tiêu quOc gia xây d.rng 
nông thôn mri dâ duqc phê duyt ti Quyêt djnh so 1600IQD-TTg ngày 16 
tháng 6 nàm 2016 cüa Thu tixâng ChInh phU phê duyt Chixang trinh mljc tiêu 
quc gia xây dirng nông thôn mói giai do?n 2016 - 2020 và Chuang trInh miic 
tiêu quc gia giãm nghèo ben vttng dâ duqc phê duyt ti Quyet djnh so 
1722/QD-TTg ngày 02 tháng 9 nàm 2016 cüa Thu tuóng ChInh phü; 

- Dam bâo vic quãn 1 và sr dimg vn Chucing trInh mitc tiêu qu6c gia 
giãm nghèo ben vüng va Chuccng trInh miic tiêu quOc gia xây d1rng nông thôn 
mói theo ding tiên d, tiêt kim, hiu qua; 

b) Trong quãn 1 các chucmg trmnh m1ic tiêu 

- Thc hin các chuong trInh miic tiêu duqc phê duyt theo dung nguyen 
tãc, tiêu chi và djnh müc phân bô von dâu tu phát triên nguôn ngân sách nha 
nithc theo quy djnh t?i  Ngh quyêt so 10231NQ-UBTVQH ngày 28 tháng 8 näm 
2015 cüa Uy ban thuèng vi Quoc hi ban hành nguyen täc, tiêu chi và djnh mute 
phân bO von dâutu phát triên nguôn ngân sách nba rnthc giai do?n 2016 - 2020 
và Quyêt djnh so 40/2015/QD-TTg ngày 14 tháng 9 näm 2015 cüa Thu tuâng 
ChInh phü ban hành nguyen täc, tiêu chI và djnh mute phãn bô von dâu tu phát 
triên nguôn ngãn sách nhà nuàc giai don 2016 — 2020; 

- Trin khai có hiu qua Nghj dlnh  s& 161/2016/ND-CP ngày 02 tháng 12 
näm 2016 cüa ChInh phU ye co ché dâu tu d.c thu trong quãn 1 dâu tu xây dimg 
dôi vâi mt so dir an thuc các chucnig trInh rnic tiêu giai dOn 2016 - 2020. 

4. Trong quãn I, sfr dirng dt tlai, trçt sir lam vic, nhà cong vti, tài san 
cong 

a) Dt dai, tr1i sâ lam vic, nhà cong vi phãi duçic quãn 1, sut diing (iCing 
m1ic dIch, có hiu qua và bâo dam THTK, CLP; nãng cao hiu suât si:r ding nhà 
cong v11; thu hoi 100% nhà cong vi sut diing không dáng mic dIch, không dung 
dôi tuqng, dôi tucing hêt thai gian si:r dçing nhà cOng vii. Thuang xuyên rà soát 
iai din tIch trçi s& lam vic các Co quan, don vj sur diing trçi sa khôi dê stp xp, 
diêu chinh qu phông lam vic dam bâo các tiêu chuân djnh mute, dông thai phü 
hqp vói dc thu hot dng cuta tirng cci quan, don vj và nguôn hrc cüa tinh, nâng 
cao hiu qua khai thác, sut diing nhà, dat & thuc s& hru nhà nuâc, tiêt kim chi 
tiêu công; 

b) Tang cumg giám sat, thanh tra, kim tra vic thirc hin Lut Dt dai, 
quy hoach sut ding dat và các van ban quy phrn pháp 1ut ye sut diing d.t. Thirc 
hin nghiêm vic xut 1, thu hOi các din tIch dat dai, m.t nuóc sfr dung không 
dung quy djnh cüa pháp lu3t, sut ding dat sai mic di ch, sai quy hoach, k hoach 
sut diing dat, sut ding lang phi, kern hiu qua, bó hoang boa và lan chiêm dt trái 
quy djnh; 

c) Thrc hin nghiern Chi thj s 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 nni 2014 cuta 
mu tixàng Climb phü ye vic tang Cl.r&ng Cong tác quân 1 các tri s&, các cci s& 
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hoat dng sr nghip; d.y nhanh tin d phê duyt và t chüc th%rc hin phixang 
an sap xêp, xt'r 1 nha, dat thuc si hru nhà nuâc, kiên quyêt thu hôi din tIch 
nhà, dat sü dung cho thuê, cho muqn, lien doanh, lien kêt không ding quy dinh 
và tr11 sâ cü cüa các Co quan, to chüc, don vj dä duçic dâu tu xây d'ixng tru so 
mOi; 

d) Hn ch mua s.m mOi xe ô to (tth xe ô to chuyên di'mg) và trang thit bj 
dat tiên; viêc mua sm mOi xe ô tO chi duoc thuc hiên sau khi hoàn thãnh viêc rà 
soát, sap xêp lai so xeô to hin có theo tiêu chuân, djnh rnüc do Thu tuOng 
ChInh phü quy djnh; so xe 0 to dôi du sau khi sap xép, diêu chuyên (nu co) 
thrc hin ban theo quy djnh dê thu tiên np ngân sách nhà nhxOc; khOng b sung 
nguôn kinh phi ngoài dir toán, kê Ca nguOn tang thu ngân sách nhà nuOc d mua 

ô to; khân truong xây dirng phuong an và 1 trInh thrc hin khoán xe 0 tO 
cong dOi vOi mt so chirc danh theo quy djnh; 

d) Thirc hin mua sm tài san theo dung tiêu chun, djnh müc va ch do 
quy dnh, dam bâo tiêt kim, hiu qua. Tài san sau khi mua sam phãi h.ch toán, 
báo cáo và quàn l, sir diing theo dUng quy djnh cUa pháp lust ye quail i, sir 
ding tài san nhà nhsOc; 

e) Thirc hin xü l kjp thii tài san cUa các dir an sO dhing vn nhà nu'Oc sau 
khi dr an két thUc theo dUng quy djnh cUa pháp lut. 

5. Trong quãn 1, khai thác, sir ding tài nguyen 

a) Dy mmnh vic diêu tra, dánh giá tim nàng, trtr luçmg, hoàn thién quy 
hoach và tang cuông quãn l, giám sat, sO dimg hçrp l, hiu qua, tiêt kim cac 
nguôn tài nguyen; 

b) Vic thäm do, khai thác, sO dimg khoáng san gn vOi ch bin, tao san 
ph6 có giá tn kinh tê cao và sir diing hiu qua. Can dôi giCia khai thác và dix trü 
khoang san, phát triên ben vftng cOng nghip khai khoáng gän vOi bào v mOi 
tru&ng và dam bâo qu6c phOng, an ninh; hn chê tôi da xuât khâu nguyen 1iu 
thô; 

c)Tang cithng bâo v và phát trin ring, nht là ring phOng h yen bin, 
ring dâu nguOn, ring d.c dimg, thrc hin nghiêm vic dóng cCra ring tir nhiên 
dé d.t t' 1 che phU ring 13,7%; 

d) Tng cuing sir ding náng krqng tái to và các nguyen lieu, v.t 1iu mOi, 
than thin vOi môi truing; day mnh nghiên ciru và xây dmg các d an sir dicing 
cong ngh tái chê nuOc thai và chat thai; 

d) Xi l trit d các co sO sir ding 1ng phi nàng luçmg, tài nguyen, gay o 
nhiêm mOi truing nghiêm trQng, xi l nghiêm các truing hqp vi phm quy djnh 
cUa pháp 1ut ye thãm dO, khai thác, chê biên tài nguyen khoáng san; 

e) Dy mnh nghiên ciru, diu tra co ban v tài nguyen và môi truing bin; 
khai thác, sir diing hçrp l và ben vrng khOng gian, mt nuic, tài nguyen thiên 
nhiên, phic vii phát triên kinh tê - xã hi; phát triên kinh tê biên ben ving, kim 
soát các ngun gay ô nhim mOi truing nuic biên, trên các dâo; bào thn cành 
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quan và da dng sinh hçc bin, tang cu&ng khà nãng chng chju cüa các h sinh 
thai bin truâc tác dng c11a biên dôi khI hu; 

g) Tang cuäñg bão v ngun nuâc và bâo v h sinE thai thüy sinh; bâo 
dam tInh bn vftng, hiu qua trong khai thác, sir diing tài nguyen rnthc; thi:rc hiên 
các bin pháp cii th phát trin bên.vng tài nguyen nuâc. 

h) Ch6ng lang phi, thirc hin giãm tn th.t din Ca näm xuông con 7,6%. 

6. Trong thành 1p các qu5 tài chInh nhà ntr&c ngoài ngân sách 

a) Thrc hin nghiêm vic quán 1 ho.t dng cña các qu5' tài chinh nhà nuOc 
ngoài ngãn sách dam bâo theo dImg Lut Ngân sách nhà nuóc näm 2015 và Clii 
thj s 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 näm 2015 cüa Thu tuàng ChInh phu ye viêc 
tang cithng cong tác quân l dôi vâi các qu5 tài chInh nhà nuóc ngoài ngân sách. 

b) Tü näm ngân sách 2017, ngân sách nhà nixóc không h trq kinh phi hoat 
dng cho các qu tái chinh nhà nlxóc ngoài ngân sách. Tri.r?mg hcip dugc ngán 
sách nhà nuâc h trçi von diêu 1 theo quy djnh ci:ia pháp Iut thI phâi phü hyp 
vói ldià näng cüa ngân sách nhà nuâc và chi thirc hin khi qu tài chInh nha 
nuâc ngoài ngân sách dáp üng dü các diêu kin: Duqc thành l.p và boat dng 
theo dñng quy djnh cüa pháp lut; có khã näng tài chinh dc lip; có nguôn thu, 
nEim vi chi không trüng vói nguôn thu, nEim vi chi cña ngân sách nhà nizórc. 

7. Trong quail 1, sir ding Vn và tài san cüa Nhà nu'&c tii doanh 
nghip 

a) Thçrc hin trit d tit kim näng hrçrng, vt tu, chi phi dâu vào; irng 
diing cong ngh mói dé nâng cao ch.t luqng, sirc cnh tranh cña hang hóa, ti& 
kim chi phi san xuât kinh doänh. Dôi v&i các doanh nghip nhâ nirO'c, phãi 
dng k và thiic hin tiêt giâm chi phi quãn 1 (t1r 5% trâ len), trong do, tMt 
giant tôi da cM phI quãng cáo, tiêp thj, khuyên mai,  boa hông môi gi6i, chi tip 
tan, khánh tiêt, hi nghj, chi chiêt khau thanh toári, chi phi näng lirçing; 

b) T.p trung phát trin các ngành, lTnh vrc kinh doanh chinh, d.y manh 
thoái von dâu tu ngoài ngành, châm dth tinh trang dâu tu dan trái, bâo dam du 
tu cO hiu qua; 

c) Di rnói mô hInh và nâng cao hiu qua giám sat tài chInh doanh nghip; 
Chu dng dôi mth, áp diing côngngh mâi, cãi tiên quy trinh sãn xuât, quãn l 
nhàm nâng cao chat luqng san phâm và n5ng lirc canh  tranh cña doanh nghip; 

d) Tip tic dy manh qua trInh sp xp c ph.n boa, thçrc hin tái Co cu 
doanh nghip nhà nuic theo dé an tái co câu tng the ducTc ChInh phu phê duyêt 
cho giai doan  2016 - 2020. 

8. Trong quãn l, sfr diing lao dng và thOi gian lao dng 

a Tip tiic thirc hin nghiern quy dInE  cüa ChInh phü v tinh giãn biên ch& 
dam bão dat  chi tiêu giâm 1,5dên 2% biên chê cong chüc, biên ché six nghiêp 
dirqc giao 11am 2015. Các sO, ngânh, dja phuong chua giãm ducic biên ch sr 
nghip näm 2016 so vài biên the ducic giao nãm 2015 thI näm 2017 phái giâm 
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ti thiu 3% cüa biên ch thrçc giao näm2015. Thirc hin Co câu lai  di ngü can 
b, cong chüc, viên chüc g vri câi cách to chüc b may hành chinh nha nuOc, 
dôi mâi Co chê hot dñg cüa don vj sr nghip cong 1p và cãi cách tién krcing. 
Dôi v&i don vj sr nghip cong 1p có nguôn thu sr nghip, khuyên khIch dy 
mnh chuyên dôi them 10% so lixçing viên chüc sang co chê tij chü, tir chju trách 
nhim và xã hi hóa, thay the nguôn trâ lucmg tü ngân sách nhà nuc bang viêc 
trâ luang tü nguôn thu sr nghip. Các co quan, to chüc, don vj chi tuyên d1ing 
sO can bt, cOng chirc, viên chüc mói không qua 50% so biên chê can b, cOng 
chüc, viên chüc dã thrc hin tinh giân biên ché và khOng qua 50% so biên ch 
can b, Cong chüc, viên chirc dã giài quyêt chO d nghi hu'u hoc thôi vic theo 
quy djnh. 

b) Nâng cao näng lirc, k 1ut, dao  di:rc và thai d thirc thi pháp 1u.t, trách 
nhim cña nguii dimg dâu Co quan, tO chirc và trách nhirn thi hành cong vu cüa 
can b, cong chüc, viên ch'Crc; thng cuông thanh tra, kiêm tra cOng vu; xr 1 
nghiêm các hành vi nhüng nhiêu, tiêu circ và kiên quyêt xü 1 nhtfrig can bô, 
cOng chirc, viên chirc triic igi, can tr&, gay khó khän cho doanh nghip, nguJi 
dan. 

c) Thirc hin quân l chit  chë thai gRi lao dng, kim tra, giám sat cht 
krgng vã. bâo dam hiu qua cOng vic cüa can b, cOng chirc, viên chc, ngu?i 
lao dng tai  các co quan, cong sâ. 

• d) Thc hin rà soát và don giàn hóa các thu tc hành chInh lien quan dn 
các thu tic tuyên dung cong chüc, viên chrc, thñ t1ic thi nâng ngch cong chüc, 
thi thang hang chüc danh nghê nghip dôi v&i viên chüc theo kê hoach don giân 
hóa thu t'c hành chInh hang näm cüa ChInh phü và htràng dan, quy djnh cüa các 
b, ngành dê bão dam chi phi tuân thu thu ti1c hành chInh, tiêt kim kinh phi. 

• d) Tip tic rà soát, süa di, b sung các giài pháp tao  chuyn bin rO net ye 
câi thin mOi tru?lng dâu tu, kinh doanh, don giãn hóa thu ti1c hành chinh. Phn 
du dat  tôi thiêu bg trung bInh cüa các nuOc ASEAN 4 trên các chi tiêu v 
mOi tnthng kinh doanh, hu&ng tâi giãm thai gian cap phép xây drng va cac thu 
tiic. lien quan tOi da khOng qua 120 ngày, trong do, giâm thii gian,  thâm djnh 
thiêt kê co S&, thâm djnh thiêt kê k5 thu,t, cap phép xây dmg xuOng con 63 
ngày; dáng k quyên s& hftu, sà ding tài san khOng qua 20 ngày. 

III. GIAI PHAP THVC HIN MIJC TIU, Cm TLEU TIET KIM 

1. Thng nht chi dio THTK, CLP tfr Uy ban nhân dan (UBND) tinh 
dn các s&, bàn, ngành thuc UBNI) tinh và IJBND các cp 

Thu tru&ng các cci quan, don vj, doanh nghip nhà nrncc và Chü tjch UBND 
các huyn, thành phO trong phm vi quãn l cüa mInh, Co trách nhim chi dao 
thông nhât vic thrc. hin các miic tiêu, chi tiêu THTK, CLP näm 2017; xây 
dmg kê hoach thrc hincii the các m11c tiêu, clii tiêu tiêt kim cho trng linh virc 
gän vci cong tác thanh tra, kiêm tra thuông xuyên; phãn cong rô rang trách 
nhim cüa trng cci quan, to chuc, don vj; dua két qua THTK, CLP là tiêu clii d 

9 



dnh giá cong tác thi dfla, khen thu&ng và bô thim can b, cong chüc, viên 
chirc. 

2. flay minh cong tác tuyên truyn, giáo diic nãng cao nhn thfrc, dãc 
bit là dê cao trách nhim cüa nglrii dü'ng dâu trong THTK, CLP. 

a) Tip tllc thông tin, ph bin pháp 1ut v THTK, CLP, các chü tnrcmg, 
chInh sách cüa Dãng và Nba nuàc Co lien quan den THTK, CLP thông qua các 
phizong tin thông tin di chuing, hi nghj quán trit, tp huân dê tuyén truyên, 
giáo diic sâu rng den di ngü can b, cong churc, viên chic, ngu&i lao dông 
trong doanh nghip nhäm nâng cao, thông nhât nh.n thüc, trách nhim ye mu6 
tiêu, yêu cau, nghi'a cña cong tác THTK, CLP; dtc bit là trách nhim ciia 
ngirOi dng dâu co quail, don vj trong THTK, CLP; 

b) Các sâ, ban, ngãnh, dja ph.rong tIch circ ph6i hçp chat chë vói các t 
chrc chInh trj - xâ hi thirc hin tuyên truyên, vn dng ye THTK, CLP dat hiu 
qua; 

c) Xü l nghiêm CáC co quan, don vj, cá nhân có hành vi vi phun, gay lang 
phi; biêu throng, khen thu&ng nhftng guung then hlnh trong THTK, CLP; bão ye 
nguâi cung cap thông tin chông lang phi. Tang cu&ng giáo dic phâm chat, dao 
thrc va trách nhim cOng vi. Nêu cao tinh than trách nhim và vai trO cüa các cci 
quan thông tan, báo chi trong cong tác tuyen truyên ye THTK, CLP. 

3. Tang curng cong tác chi do, diu hành, to chuc thiyc hin trên các 
linh vlrc THTK, CLP trong do tp trung vào mt s linh v,rc sau: 

a) T chirc diu hành dr toán ngân sách nba rnthc chü dng, chit chë, bâo 
dam k' cuong, k 1ut tài chinh, ngân sách. Co câu ia  thu, chi ngân sách nhà 
nuâc; tang t tr9ng thu ni dja, chñ dng can dôi ngãn sách nhà nuOc; co cau lai 
chi ngãn sách nhà nuOc theo huàng hiu qua, giãm dan t' trçng chi thumg 
xuyên, bô trI hçp 1' cho chi dâu tis phát triên. Tang cu&ng giám sat và cong 
khai, minh bach  vic s1r ding ngân sách nhà nuâc. Xây dimg các tiêu chI, giám 
sat, dánh giá vic quàn 1 ngân sách theo kêt qua thrc hin nhim v theo quy 
djnh cüa Lu.t Ngàn sách nhà nuâc nam 2015. 

b) T chüc trin khai thirc hin t& các quy djnh cüa Lut Du hr cong va 
các van bàn hithng dan thi hành. Tang cu&ng vai trO các Co quan quán I nhà 
nithc a giai don chuãn bj dâu tu, khàc phiic tinh trng chuân bj so sài và quyêt 
dnh chü trtiong dâu tu .môt cách cam tInh, hInh thiic, gay lang phI, that thoát, 
kern hiu qua. Trong vic thâm djnh trInh cap có thãm quyên quyêt djnh chñ 
trirong dâu ttr, phài thãrn djnh lam rô nguOn von và khâ nàng can dOi vOn cho 
tthig chucrng trInh, dr an cii the; báo dam dir an duçic phê duyt CO dñ ngun lirc 
tài chInh dê thuc hin. 

Khc phic tInh trng C6 tInh kéo dài th&i gian b6 trf v6n cüa các dr an dà 
dang, dê dành von bô tn them các dir an mói trong ké hoach dâu hr cong trung 
hn giai doan 2016 - 2020. 
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Tp trung rà soát, dánh giá 1?i  kt qua thirc hin quy hoch, diu chinh các 
ni dung không phü hcp vâi tInh hmnh và diêu kin mâi dé quy hoach thirc su là 
ca sâ cho vic xay drng các chuong trinh và kê 'hoach dâu tu. 

Nâng cao ch.t luqng cong tác du thu, d.c bit là khâu lip ch9n nhà thu, 
1%ra ch911 nhà dâu tu, bâo dam 1ira ch9n nhà thâu, nhà dâu ttx có dii kinh nghiém, 
nàng l%rc thrc hin gói thâu, dr an theo dung tiên d. Nâng cao hiu qua cong 
tác theo döi, dánh giá thirc hin kê hoach  dâu tu cong và thirc hin các chuong 
trmnh, dirán dâu tu ci the. Tang cl.r&ng giám sat, kiêm tra, kiêm toán, thanh tra 
dôi vài tat ca các khâu trong quy trmnh dâu tu, dâu thâu, nhât là các dir an du tu 
công; 

c) Hoàn thin h thng pháp lut v tài san cong d bâo dam quàn l, sii 
diing khai thác và phát huy hiu qua các nguôn 1irc tài san cong phiic vi phát 
triên kinh tê - xà hi ciia tinh. Hoàn thin h thông tiêu chuân, djnh m1rc si.'r diing 
tài san cong phii hçp vâi diêu kin mâi dam bâo hiu qua, tiêt kim va chng 
lang phi; 

d) Thirc hin có hiu qua c ch tir chii di vâi dcm vi sir nghip cong lap. 
Tang ci.rng tInh cong khai, minh bach,  dan chU trong quân l tài chInh dôi vôi 
các dn vi sij nghip thông qua vic nghiên cru, xây dirng tiéu chuân chat luang 
djch vi sr nghip cung cap cho xâ hi; 

d) Tang cu?mg cong tác quãn 1, sii diing d.t dai dam bâo hiu qua, ti& 
kim. Thrc hin diu ti& mt cách hçrp l giá trj th.ng them t1r dat do Nhà nithc 
dâu tu cci sà h. tang dem lai; 

e) Day manh  tái cci c.u, nâng cao ch.t luçing quán trj vâ hiu qua hoçit dông 
ciia doanh nghip nhâ nuàc; 

g) Tang cu&ng cOng khai, minh bach  trong hoat dng cong vl1, nâng cao 
näng l%rc, trinh d di ngü can b, cong chüc, viên chiic, gop phân nâng cao 
näng lrc, hiu qua hoat dng ciia h thông chInh trj; 

h) Dy m?nh  cong tác dào tao  nâng cao chat hrng di ngii can b lam cOng 
tác quy& toán các d1r an dâu tu i huyn, xâ nhãm nâng cao tiên d và chat luqng 
cong tác thanh quyêt toán vOn dâu tu các dr an hoàn thành sii diving von nhà 
nuóc. 

4. Tang ctrô'ng thtrc hin cong khai, nang cao hiu qua giám sat THTK, 
CLP 

a) Các sâ, ban, ngành, da phucing chi dao,  huóng dan các &m vj thuôc 
pham vi quàn l thçrc hin các quy dnh ye cong khai minh bach  dê  tao  diêu kin 
,cho vic kiêm tra, thanh tra, giám sat THTK, CLP. 

b) Ngithi dirng du cci quan, dan vj sii diing ngân sách nhà nuOc phái thirc 
hin trách nhim cong khai theo dung quy djnh ciia pháp 1ut. Khuyên khIch 
thc bin hInh thiic cong khai trên trang thông tin din tir nhãm nãng cao hiêu 
qua và tit kim ngân sách (tth nhitng ni dung thuc hi mt nhà nu&c theo quy 
djnh cUa pháp luat). 
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c) Phát huy vai trô giám sat cüa Mt trn T quc Vit Nam vã cac t chüc, 
doàn the trong c quan de kjp thai phát hin các hành vi vi phm ye THTK, 
CLP. Day manh  giám sat dâu tu cong dông thông qua vic nãng cao hiu qua 
cüa Ban Giám sat dan tu cong dông theo quy djIIh cüa Thu tuàng Chinh phü; 
tang cung vai trô cüa nguii dan trong vic theo dôi, dánh giá vic chap hành 
các quy djnh ye quãn 1 dâu tu. 

d) Thuc hin cong khai hành vi lang phi, kt qua xü 1 hành vi lang phi 
theo quy djnh. 

5. Thu*ng xuyên kiêm tra. thanh tra, xfr 1 nghiêm các vi phtm quy 
djnh ye THTK, CLP 

Tang ctrng cOng tác thanh tra, kirn tra vic xây drng Va th1rc hin 
Chiwng trinh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa 
pháp 14t trong các linh virc theo quy djnh cUa L4t THTK, CLP. Các sâ, ban, 
ngành, dja phrnmg xây d%mg kê hoch kiêm tra cii the (giao thành chi tiéu) lien 
quan den THTK, CLP, trong do: 

a) Xây drng k hoach  và t.p trung t chüc kim tra, thanh tra mt s ni 
dung, linh vxc, cong trI.nh trong diem, cii the can t.p trung vào các linh virc sau: 
Co chê diêu banE và to chrc thrc hin các Dê an, Chuong trInh có nguOn tir 
ngân sách nhà ntrc ci1a các b, ngành, dja phuong; Quãn 1, sü diving dat dai; tài 
nguyen thiên nhiên; TInh hmnh triên khai thirc hiên các d1r an dâu ttr sü diing 
ngân sách nhà nixâc hoc có nguôn gôc ti'r ngân sách nhà nuâc; Quân l, sü diing 
tru si lam vic, nhà cong v11, cong trInh phuc lçii và djch vii cong cong; Quàn l, 
sir diing kinh phi các chucing trInh miic tiêu quôc gia; chuong trInh miic tiêu; các 
qu tài chmnh nhà nixóc ngoài ngân sách; Mua sam, trang bj, quán l, sà diving 
phizong tin di 'ai;  trang thiêt bj lam vic; trang thiêt bj y tê, thuôc phông bnh, 
chtta bnh phiic vi hoit dng cüa các Co s& y té do ngân sách nhà nuâc cap kinh 
phi; Quãn l kinh phi xây drng chucing trInh, giáo trInh và sách giáo khoa; 

b) Thu tri.r&ng các don vj chU dng xây drng k hoach  kim tra, tr kim tra 
ti các don vj mInh và chi do cOng tác kiêm tra, tr kiêm tra ti don vj cap duth 
tri.rcthuôc; 

c) Di vâi nhüng vi pham thrçic phát hin qua cong tác thanh tra, kim tra, 
thu truàng don vj phái khäc phic, xir l hoc dê xuât, kiên nghj co quan có th.m 
quyén Co bin pháp xi 1. 

6. Dy m,nh cal each hành chInh, hin di hóa quãn 1; thirc hin kiên 
trI, kiên quyt, có hiu qua trong công tác dâu tranh phông, chng tham 
nhüng, lang phi; tang ctr&ng phôi hp gifra các co quan trong THTK, CLP 

a) TAng cu&ng cOng tác chi dao  vic thirc hin cãi each hành chInh cña các 
cap, các ngãnh gn vâi THTK, CLP trong các linh v1rc; thrc hin có hiu qua 
hin dai  hóa quãn l hành chInh nhà nuâc thông qua vic hoàn thin và dy 
mnh hot dng cüa mang thông tin din tà hành chinh cüa Chinh phü trên 
Internet; day manh 1rng dmg cong ngh thông tin trong hoat dng cua co quan 
hãrih chinE nhà nuâc, d.c bit là trong thirc hin các djch vi cOng vüa rñt ng.n 
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thii gian thirc hin, giãm nhân hrc quãn 1, giâm chi phi xã hi, vi'xa tto diu 
kin phiic v11 ngithi dan và doanh nghip. 

b) Các s&, ban, ngãnh, dja phrnmg trin khai có hiu qua pháp luât v 
phông chông tham nhUng, THTK, CLP; dê ra các bin pháp .c11 the d tang 
cu&ng tInh cong khai, minh b.ch, trách nhim trong hot dng cOng vii. 

c) Tang cix&ng phi hcip trin khai vic THTK, CLP gila các s&, ban, 
ngành, doàn the, dja phrnng; phOi hqp chat chê gifia các co quan Dâng, Nba 
nithc, Mt tr.n to quôc Vit Nam, các doàn the dê thrc hin có hiu qua cong 
tác THTK, CLP. 

IV. TO CHtC THI)C HIN 

1. Can cü Chucing trInh THTK, CLP nam 2017 vã Chixcmg trInh THTK, 
CLP cüa tinh Ba B4a  - Vüng Tàu giai do?n 20 16-2020, sâ, ban, ngành, dja 
phuing, doanh nghip nhà nuâc xây drng Chucmg trinh THTK, CLP näm 2017 
cüa Ca quail, dan vj mInh; chi do vic xây dmg Chucmg trinh THTK, CLP nãm 
2017 cüa các cap, các ca quan, dan vj trirc thuc. Trong Chuang trInh THTK, 
CLP näm 2017 phãi cii the hóa các miic tiêu, chi tiêu tiêt kim, tiêu chI dánh giá 
tiêt kim và yéu câu chông lang phi; xác djnh rO nhim vv trçng tam, nh'Etng giâi 
pháp, bin pháp can thc hin dê d.t duçic miic tiêu, chi tiêu tiêt kim dA dt ra. 

Giri chuong trinh THTK, CLP näm 2017 v Sâ Tài chInh trufrc ngày 
30/6/2017. 

2. Mi sâ, ngành, dja phucmg, doanh nghip nhà nuâc phâi phân cong mt 
b phn chju trách nhim kiêm tra, theo dôi, don dôc, tong hçip tlnh hInh, kt 
qua THTK, CLP cüa ca qüan, don vj, to chrc mlnh; thiêt 1p và cong bô cOng 
khai so din tho?i, hp thu din tfi (duing day nong) dê tiêp nh.n, xü l' và trâ 
li day dü, kjp thii nhng thong  tin, phãn ánh ye tInh trng vi phm pháp 1ut v 
cong tác THTK, CLP cüa các to chüc, cá nhãn, báo cáo danh tInh cüa nhftng ca 
quan, to ch'rc, cá nhãn có vi phm, lang phi dA dixcic phát hin và ket qua xü l 
vi phm, khc phc hu qua (neu co). Theo do, can quán trit ye vic: 

a) Xác djnh cv th trách nhim cüa ngui dirng du cc quail, don vj trong 
vic th'trc hin kim tra, kjp thai lam rO lang phi khi có thông tin phát hin dê th 
l nghiêm di vâi các tO chirc, cá nhân trong phm vi quàn l cO hành vi lang 
phi; 

b) Tang ci.rng cong tác thanh tra, kim tra vic xây dirng và thirc hiên 
Chtrong trInh THTK, CLP näm 2017; thanh tra, kiêm tra vic thc hiên các quy 
djnh cüa pháp 1ut ye THTK, CLP và vic thirc hin Chucing trInh THTK, CLP 
trong phtm vi quãn 1; 

c) Dy mnh vic hoàn thin h thong djnh müc, tiêu chun, ch do lam co 
sâ THTK, CLP; thvc hin cong khai trong THTK, CLP, dc bit là cong khai 
các hãnh vi lang phi và kêt qua xir 1 hành vi lang phi; 

d) Báo cáo tInh hInh và k& qua thrc hin Chuang trinh THTK, CLP cv th 
cüa co quan, dan vj, dja phuang mInh trong báo cáo két qua thirc hin Luât 
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THTK, CLP hang nàm và g1ri Si Tài chInh trithc ngây 31/1 hang nàm d tng 
hcip, tham miru UBND tinh báo cáo B Tài chInh trithc ngày 28/2 hang näm. 

3. Giám dc các doanh nghip nba nuâc có trách nhirn tang cuóng cong 
tác kiêm tra, dào to lao dng có trinh d, nghip vi dé tang näng suât lao dng; 
tO chirc xây dirng và thc hin Chrnmg trInh THTK, CLP nàm 2017 cüa don vi 
mmnh, dam báo phü hcip vài Chixong trInh THTK, CLP nàrn 2017 cüa UBND 
tinh; trong do, cii the hóa các m%ic tiêu,chi tiêu tiêt kim và yêu câu chông lang 
phi trong quán l, sü diing von và tài san cüa nba rnr&c; xác djnh rô nhim vu 
trQng tam và nhffiig giãi pháp, bin pháp can thc hin dê dt di.rçc m'ic tiêu, chi 
tiêu tiêt kim dA dt ra; to chüc thirc hin và djnh k' báo cáo các s&, ngành cO 
lien quan. 

4. S& Tài chInh thizc hiên kim tra, thanh tra vic trin khai, th?c hin các 
quy djnh ciia pháp 1ut ye THTK, CLP cüa các sà, ban, ngành, dja phuong trong 
do có ni dung kiêrn tra, thanh tra vic trin khai th?c hin Chizong, trmnh THTK, 
CLP ci'ia UBND tinh và vic xay drng, thrc hin Chuong trInh THTK; CLP cüa 
các s&, ban, ngành, dja phucing; báo cáo và kiên nghj Uy ban nhân dan tinh các 
bin pháp dê bão dam thirc hin cO hiu qua cOng tác THTK, CLP trén dia bàn 
tinh. 

Trong qua trInh t chirc trin khai thirc hin nu có vuâng mac, các s&, ban, 
ngành, dja ph'i.rong và doanh nghip nhà nuâc tong hçip, báo cáo LTBND tinh 
xem xét, sàa dôi, bô sung cho phü hçp./. 

Nguyn Thtnh Long 
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