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BAO CÁO 
THV'C HANH TIET KIM, CHONG LANG PHI G!A! DOAN 2016-2021 

KInh gui: 
- Van phông Quôc hi; 
- Van phông ChInh phü; 
-BôTàichInh; 
- Bô Kê hoach và Dâu tix; 
- Doàn Giám sat cüa Quôc hôi. 

Thirc hin Cong vn s 07/DGS-TCNS ngày 01/10/2021 cUa Doãn Giám sat 
cüa Quôc hti ye vic báo cáo thrc hành tiêt kim, chông lang phi giai don 2016-
202 1,; UBND tinh Quãng Tn báo cáo két qua thirc hành chông lang phI (sau day 
gçi tat là THTK, CLP) giai doin 2016-2021 cüa dja phizGng nhir sau: 

A. TINH HINH THIfC HIN CHiNH SACH, PHAP LUAT yE THTK, CLP 
I. Quãn 1, sir diing ngân sách nba n.róc 

1. Lip, thãm djnh, chap hành dir toán, quyt toán NSNN 
1.1 Cong tác lap, thm ctjnh, phê duyt d? toán NSNN hang nàm 

Can cir Chi thj cüa Thu ti.rrng Chinh phü v vic xây dijng k hoach phát trin 
kinh tê - xã hi va dir toán NSNN hang näm; Thông tu cUa Bt Tài chinh hrnrng dn 
xây dirng dir toán NSNN; các Nghj djnh, Thông hr hithng dan và các van ban hii&ng 
dn xây drng dir toán NSNN và ké hoch tài chInh - NSNN 03 näm. UBND tinh 
Quãng Tn dã chi tho Si Tài chInh hithng dan các ngãnh, các cap xây dirng dir toán 
NSNN hang näm trên co sâ dánh giá tInh hInh thirc hin dr toán thu, chi ngân sách 
näm truâc; các chê d, chInh sách cUa Trung ilclng, dja phucing ban hành; biên chê, 
qu krmg, các nhim vi theo chü tnrclng cüa cap có thãm quyên, 

Dr toán NSNN dirçyc Mng hçip, trInh HDND xern xét, phê duyt can cü theo 
các quy dinh cña Luât NSNN, dam báo dung nguyen täc, tiêu chuãn, djnh mire theo 
quy djnh (Nghj quyêt so 1 7/20l0/NQ-FND ngày 10/12/2010 cüa HDND tinh 
Quâng Trj Quy djnh Phân cap nguOn thu, nhim vçi chi, t l phãn chia the khoãn 
thu th&i k' on djnh ngãn sách 2011- 2015 và djnh mirc chi thithng xuyén ngan sách 
dja phuang nAm 2011; Nghj quyêt so 23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa 
HDND tinh Quang Trj Quy djnh phân cap nguôn thu, nhim vi chi, t' l phn tram 
(%) phân chia các khoãn thu giva các cap ngãn sách thii k' on djnh ngân sách 
2017 - 2020 và djnh mire chi thung xuyen ngan sách dja phuong näm 2017); barn 
sat các m1ic tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xã hi cña tinh. Kinh phi phãnbô, bô 
trI cho các cap, các ngânh, các dcm vi ducc tInh toán trên tinh than trit dê tiêt kiêm 
các khoãn chi ngan sách ngay tir khau dir toán; thirc hin rà soát, sap xêp các nhirn 
vi chi chua thirc sir can thiêt; hin chê tôi da tO chirc hi nghj, hi thão, khánh tiêt, 

và phfi hop yj  khã nàng ngân sách dja phuong, nhung van dam báo thirc hin 
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các nhirn vii, hot dng trçng tam cUa tirng ngành, cci quan, &Yn vj; dam bâo diing 
nguyen tAc, tiêu chuân, djnh müc theo quy djnh, tiêt kim, hiu qua. 

Trong cong tác xây drng dir toán, dja phi.rang dã trin khai th1rc hin tit 
kiêm dir toán chi th.rèng xuyên dê to nguôn câi each tiên liicmg theo theo quy 
djnh. Tong so kinh phI tiêt kim 10% chi thumg xuyên giai doin 2016-2021 theo 
dir toán (ngoài hxcmg và các khoãn có tInh chat lllGng, các khoãn chi cho con 
ngrtii) dê tjo nguôn thirc hin cái each tiên 1ucing dôi vâi các dan vj dr toán thuc 
ngân sách tinh và UBND các huyn, thj xa, thành phô là: 478.444 triu dông (khôi 
tinh: 204.807 triu dông; khôi huyn: 273.637 triu dong). 

1.2 Vic giao dir toán NSNN h.ng näm: 

Can cü các Nghj quyt cña J-IDND tinh v dir toán thu ngân sách nhà nithc 
trên dja bàn, chi ngân sách dja phtxo'ng và Nghj quyêt cüa HDND tinh ye phàn bô 
ngãn sách dja phucmg hang nàm; UBND tinh dâ ban hành các quyêt djnh giao dir 
toán thu, chi ngân sách nhà mrcfic cho các sâ, ban, ngành, dan vj thuc tinh; quyêt 
djnh giao dir toán thu, chi ngân sách nhà n.rc näm 2021 cho các huyn, thành phô, 
thj xã dam báo thñ gian quy djnh. Can c1r quyêt djnh giao dir toán, S& Tài chInh 
thirc hin thông báo dir toán chi NSNN cho các cci quan, dan vj và các huyn, 
thành phô, th xà. Can cir vào dir toán chi NSNN duçc giao, thu trtrâng các Sâ, 
ngành, co quan, dan vj thirc hin phãn bô dr toán dung tiêu chuân, djnh mrc và 
quy djnh hin hành ye quãn 1, sir diing NSNN. 

1.3 TInh hInh thirc hin dir toán NSNN hng nâm 

Trong diu kin ngân sách dja phuong van con nhiêu khó khän, my nhien 
v&i sir chi dio cüa Tinh üy, I-LDND, UBND tinh và chü dng, trách nhim cüa các 
ngành và dja phuang trong quãn 1, diêu hành và sà diing ngân sách; tich circ khai 
thác, nuôi duOng, phát trien nguôn thu. Kêt qua thirc hin tong thu NSNN trên dja 
bàn các näm 2016-2021 toàn tinh dêu hoân thãnh visçit dir toán J-IDND tinh giao 
(näm 2017 den 2019 thu ngân sách cap tinh không dt dr toán giao, giãm thu so 
vâi dir toán HDND tinh giao my nhiên tinh dã chü dng các phuang an dieu hành, 
bii hi1t thu ngãn sách; các huyn, thành phô, thj xã hâu het deu vu9t dir toán giao) 
dam bão nguôn thu dáp irng kjp thOi nhim vi chi phát trien kinh tê - xã hi, an 
ninh, quôc phOng, các chInh sách an sinh xâ hi; cáe nhim vii theo dir toán và phát 
sinh trong nàm. Các huyn, thành phô, thj xã chü dng sir diing tir nguôn tang thu, 
tiêt kim chi ngân sách hang nam và các nguôn 1irc khác cüa dja phuong dê bô trI 
chi cho dâu tu phát trien yà thrc hin các nhim vi kinh té - xa hi, khác phic 
thien tai, phOng chông djch bnh phát sinh trên dja bàn. 

D dam bâo thirc hin t& cOng tác THTK, CLP, UBND tinh dà chi do các 
cap, các ngành triên khai tich circ, dieu hãnh ngãn sách barn sat dir toán 
duçc giao, bô sung kjp thi cho ngãn sách cap duâi, dam bào day dü nguôn dáp 
1rng các thim vii chi, chi tiêu dung m11c dIch, dOng quy djnh cOa Nhà nuOc. Chi 
do các co quan chuyên môn, các cap ngân sách tang clr&ng cOng tác thãm djnh, 
quãn 1 cht chë tCr khâu phân b dir toán, kiên quyêt cat giàm nhng khoãn chi 
chua dñng che d, vuçit djnh müc quy djnh. UBND tinh tp trung chi do và diêu 
hành ngãn sách chü dng, tIch circ; dông thii tiêp tic thirc hành tiêt kim, chông 
lang phi, giãm các khoàn chi không can thiet; t?o  mci diêu kin thun ici, thông 
thoáng cho các nhà dâu tu, các thành phãn kinh tê dâu tu, phát triên san xuât - kinh 



doanh, ... tr do dã thüc dy kinh t cüa tinh phát trin, nhim vi tâi chInh - ngn 
sách hang näm dt nh11ng két qua quan tr9ng, hoàn thành dir toán HDND tinh giao. 
UBND tinh giao Sâ Tài chInh, các Si, ngành lien quan theo dOi, cp nht và tong 
hçp tInh hInh thiic hin di toán thu, chi ngãn sách dê tham milu cho UBND tinh có 
nhltng giãi pháp kjp thai, chü dng trong quàn 1 và diêu hành ngãn sách, d.c bit 
là vic xir l bô sung kinh phi ngoài kê hoch cho các dja phuang, don vj phü hçip 
vth nguôn thu và khâ nng can dôi cüa ngân sách. Do ãnh hi.x&ng cüa djch bnh 
Covid- 19, UBND tinh cüng dã kjp th&i ban hãnh nhiêu vn bàn thirc hin các 
nhim vi, giãi pháp diêu hành NSNN và tiêt kim chi thuing xuyên (Cong vn so 
3284/UBND-TM ngày 2 1/7/2020 ye vic day mnh thirc hin các giãi pháp diêu 
hành thrc hin nhim v  tài chInh - ngãn sách dja phucng nhfrng tháng cuôi nàm; 
Cong vn so 2382/UBND-TM ngày 11/6/2020 1 ye vic thirc hin các nhim vii, 
giâi pháp diêu hành NSNN 6 tháng cuôi nàm 2021 và tiêt kim chi thu&ng xuyên 
theo Nghj djnh so 58/NQ-CP ngày 08/6/202 1 cüa ChInh phü; ...) theo các van bàn 
chi dao, hi.r&ng dan cüa Trung uang; tong so ngãn sách tinh và ngân sách huyn 
cling dà thirc hin tiêt kim them 10% chi tlurOng xuyên và cat giãm dr toán chi 
ngãn sách nárn 2020: 28.365 triu dông (khoi tinh 12.809 triu dOng; khOi huyn 
15.556 triu dong); nàm 2021: 27.642 triu dông (khôi tinh 12.775 triu dông; khôi 
huyn 14.867 triu dong). 

1.4 Quyt toán NSNN 
COng tác quyt toán ngán sách cüa các co quan, dan vj, dja phu(mg có nhiu 

tiên b, hâu hêt các dan vj dêu chap barth các quy djnh ye quàn 1, sr dmg kinh 
phI, phân bô nguôn kinh phi phü hçip vOi nhim vi &rcic cap thâm quyên giao, diêu 
hành dii toán thu, chi NSNN theo tiêu chuàn djnh müc do nhà nithc ban hãnh. Các 
co quan, dan vj, dja phuong thirc hin nghiêm tue vic 1p  và np báo cáo quyt 
toàn cho ca quan thâm quyên theo quy djnh; tuân thu thc hin vic xét duyt, 
thông báo quyêt toán cüa các don vj cap duâi thue thâm quyn theo dung quy 
djnh. Da thirc hin khoa so, 1p báo cáo quyet toán bâo dam theo quy djnh cüa Lut 
NSNN; so 1iu quyêt toán NSNN hang näm dã di.rgc các co quan, don vj, dja 
phuang dôi chieu, báo dam kh&p ding và cO xác nhn cüa Kho bac  Nba nithc. Báo 
cáo quyêt toán ngân sách dja phuang gui Bi Tài chinh, Kim toán Nhà nuâc và 
các dan vj lien quan; hang näm trInh HDND cüng cap phê chuãn theo quy djnh. 
Tuy nhiên, van cOn tmnh trng gui báo cáo quyêt toán không kjp thui; chap hành 
NSNN cOn mt yài hn chê phát hin qua cong tác kiem toán, thanh tra và dja 
phuong dà nghiêm tñc thirc hin các kien nghj qua cong tác kiém toán, thanh tra. 

2. Lp, thm djnh, giao, thuyc hin k hoch tài chInh trung hn 5 nám 
giai don 2016-2020 và giai don 2021-2025 

2.1 Vic lQp, thm djnh, tng hçip, giao k hoach du tu cOng trung hn 5 
nàm giai do?n 20 16-2020 

Can cu1r Chi thj s 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 cUa ThO tuâng ChInh phü v 
1p kê hoach dâu tir cong trung han  5 nam 2016-2020; can ci:r nguOn vOn dâu tu 
cOng giai do?n 2016-2020 cüa Thu tuâng ChInh phü giao, nhng dc diem, diêu 
kin thirc tê trong tlrng ngành, trng dja phuang, UBND tinh dã triên khai lap, thâm 
djnh, tong hçip, giao kê hoach yôn dâu tu dam báo thirc hiên các muc tieu, dinh 
huthng phát triên kinh te - xä hi 5 näm 2016 - 2020 cüa tinh, cüa các ngành, linh 
virc, dja phuong yà các quy hoach  phát triên kinh tê - xã hi và các quy hoch 
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ngãnh, 11th c dã dixçc phê duyt; Phü hçp vói khâ nàng can d& ngun vn dâu 
tis cong va thu hut các nguôn von dâu tu cüa các thành phãri kinh tê khác; bâo dam 
các can dôi, uu tiên an toàn nq công; Tp trung bô trl vOn dâu tu cong dê hoãn 
thãnhvà day nhanh tién dthirc hin, chixcmg trInh, di,r an trçng diem có nghia 
lan dOi vâi phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, cüa các cap, các ngành; hoàn trà các 
khoãn vOn NSNN irng tnsâc kê hoich; các khoãn von vay ngãn sách dja phumg; 

Tinh dã kjp thai trin khai xay drng k hoch du tu cong näm sau theo 
dung tinh than chi dio cüa Thu Iiràng ChInh phü, huàng dan cüa Bô Ké hoch Va 
Dâu tir. Trên ca sa báo cáo cüa các dcm vj, Uy ban nhân dan tinh có báo cáo 1p  ke 
hoch dâu tr cong gui B Kê hotch và Dâu br, B Tài chInh theo quy djnh. Sau 
khi Quôc hi ban hành Nghjquyêt, Thu tuàng ChInh phü ban hành Quyêt djnh ye 
kê hoach  dâu tu cong näm tiêp theo, tinh dâ trInh cap có thâm quyên quyêt djnh kê 
hoch dâu tu cOng hang nm theo diing quy djnh và kê hoach von ducic giao. Kê 
hoch vOn hang nàm duçic UBND tith phãn bô ngay sau khi có Nghj quyêt, Quyêt 
dinh giao vOn cüa cap cO thâm quyên, dam báo tuân thu theo quy djnh cüa Lut 
Dâu tu cOng và các Nghj djnh huang d.n thi hành. lfu tiên thanh toán nçi dung xây 
dirng ca bàn; tp trung bô ti-I vOn cho các drán hoàn thânh, các du an chuyên tiêp 
dê day nhanh tiên d thirc hin. Kê hoch dâu ti.r cOng trung h?n  giai don 2016-
2020 tinh phân bO và triên khai thrc hin là 12.5 13,588 t' dông, trong do: NguOn 
von ngãn sách dja phuang: 4.684,039 t dông'; Chuang trmnh mvc  tiêu quôc gia: 
1.066,9 1 t dOng2; Chucrng trInh h trçi nba a cho ngi.rOi có cOng theo Quyêtdjth 
22/QD-TTg: 136,23 t9 dOng; Chuong trInh ho trçi miic tiêu: 5.739,409 tSr d0ng3; 
Trái phiêu ChInh phü: 887 t5' dong. 

K hoach du iii cOng trung h?n  giai doin 20 16-2020 trin khai thirc hin 
trong bOi cãnh khO khan và thách thuc lan han so vài dir kiên ban dâu, nguOn lirc 
dâu tu cong duçic Trung uang giao siit giàm so vai thông báo dr kien cho dja 
phi.rong. Tuy nhiên, vài sir länh dao  kjp thai, dung dan cüa Ban Chap hành Dáng 
b tinh, sr chi dao, dieu hãnh có hiu qua cüa UBND tinh; sir quan tam, giüp &i 
cüa ChIth phü và các B&, Ngành Trung i.ro'ng, tinh Quàng Tn dâ dat  dl.rçlc nhCtng 
kêt qua quan trng trong qua trith diêu hành, quán lSr nguOn lirc dâu br cOng, tao 
tiên dê va diêu kin cho vic thrc hin thang lqi các rnlic tiêu phát triên kith té - xa 

hi cüa tinh trong 5 näm qua. Ben canh  d, trong diêu kin nguOn vOn dâu tu cOng 
gp nhiêu khó khàn, tinh dã tIch circ, chü dng triên khai thirc hin dông b nhiêu 
giãi pháp tIch circ nhu cái thin môi truang dâu ti.r; thirc hin tOt chInh sách ho trçi, 
uu dãi dâu tu và xOc tiên dâu tu; dOi mui và nãng cao chat luçing cOng tác quy 
hoach dê  tao  mOi truang pháp lSr on djnh cho vic huy dng và sü ding có hiu qua 
cac nguôn vOn dâu ti.x; day mnh thirc hin các chuong trInh, dr an dâu tu vâi 
phuong thuc nba ni.râc và nhân dan cüng lam; xâ hi hóa dau tu trong mt sO ngành 
thuOc 11th vuc van hoa - xA hOi va bao ye mOi truong, , khai thac hop ly, hieu qua 
nguOn qu dat, thirc hin dâu giá dat dê xây drng va phát triên két câu ha tang. 

2.2 Vic 1p, th.m djnh, tng hqp, giao k hoach du tu cong trung hn 5 
näm giai don 202 1-2025 

'trong do: V6n du ti.r trong can di theo tiêu chf: 1.9 17,82 dng; DAu tu tr ngun thu st d,ing dat: 2.579,088 
t9 dng; DAu tir tfr nguôn thu xô so kién thiêt: 187,1313 t dOng 
2  c MTQG xay drng nOng thOn mài: 652,4 t' dOng và CT MTQG giám nghèo: 414,5 1 t' d6ng. 

'Vn trong ntràc 2.503,725 t) dông và VOn rnràc ngoai: 3.235,6845 t' dông. 
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Can cü Chi th s 20/CT-flg ngày 20/7/2019 cüa Thu tuàng ChInh phñ v 
1p kê hoach dâu tu cong trung hn giai doan 2021-2025, can cü nguOn von dâu tix 
cong giai doan 2016-2020 cüa Thu tuâng Chinh phü giao, UBND tinh dã triên khai 
thuc hiên viêc lap kê hoach dâu tu cong trung han dé thixc hiên cac muc tiêu, dinh 
hurng phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 202 1-2025 cüa tinh dam bâo nguyen täc: 
(1) Quãn l tp trung, thông nhât ye m1ic tiêu, c chê, chInh sách; thirc hin phãn 
cap trong quãn 1 dâu tu theo quy djnh cüa pháp lu.t, tto quyên chü dng cho 
chInh quyên các cap; (2) Dam báo nguôn lrc dê thçrc hin các mvc  tiêu, djnh 
hirrng phát triên cüa tinh theo Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dãng b tinh lan thir 
XVII, Ké hoach phát triên kinh tê - xâ hi 5 nàm 2021-2025, cüa các ngành, lTnh 
virc, dja phuo'ng, các quy hoach theo quy djnh cüa Lut Quy hoach diicic cap có 
thâm quyên quyêt djnh, bào dam mvc  tiêu phát triên ben vüng, hài hôa giüa kinh tê 
và xã hi, dam bào quOc phông an ninh, an sinh xa hi; (3) Phü hçp vth khã nàng 
can dôi von dâu tu tr nguôn ngân sách nhà nuâc; tang cumg huy dng các nguOn 
von ngoài ngân sách nhà nisâc, day manh  vic thu hut các nguôn von xâ hi dê 
th%rc hin các dir an dâu ti.r cc s ha tang; (4) Phân bô von dâu trr tp trung; không 
phan tan, dan trãi; bào dam hiu qua sü dung von dâu Ui. Tp trung uu tiên bô tn 
vOn dê thirc hin, day nhanh tiên d, sim hoàn thành và phát huy hiu qua các dir 
an thuc chuong trInh miic tiêu quôc gia, dir an quan tr9ng, dir n kêt nOi, có tác 
dng lien vCrng, có nghia thuc day phát triôn kinh tê - xä hi nhanh, ben vtrng, bão 
v chám soc si'rc khóe nhân dan, phông, chông thiên tai, irng phó vâi biên dOi khI 
hu; (5) U'u tiên phân bô von cho các khu vrc có diêu kin kinh tê - xã hi khó 
khän, gop phân thu hçp khoàng cách ye trInh d phát trien, thu nhp và muc sOng 
cüa dan cu gifla các khu vrc trên dja bàn tinh; (6) Bâo dam cong khai, minh bach, 
cOng bang trong vic phân bO vOn ke hoach dâu Ui cOng, gop phân day manh  cãi 
each hành chInh và tang du&ng cong tác phông, chông tham nhüng, th?c hành tiêt 
kim, chông lang phi. 

Can ci'r Lut Du tu cOng; Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 
8/7/2020 cüa Uy ban Thu&ng vi Quoc hi; Nghj djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 
6/4/2020 cua ChInh phü; Quyet djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cua Thu 
turng ChiInh phü; Van bàn sO 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tithng 
ChInh phu; Thông báo so 93/TB-TU ngày 28/4/202 1 ket lun cua Ban Thix&ng vi 
Tinhüy ye djnh hung kê hoach  dâu Ui trung h?n  vOn ngân sách Trung ixng hO trq 
Va ngân sách da phuang giai doan 2021-2025 và các Nghj quyêt4  cUa HDND tinh 
ye ye vic cho kiên dôi vâi k hoach dâu Ui cOng trung hmn vOn ngãn (03 lan); 

UBND tinh dà tOng hçp k hoach  dâu tu cOng trung han  giai don 202 1-2025 báo 
cáo B Ke hoach và Dâu tu, B Tài chinh5  theo dung quy djnh. 

Ngày 28/7/2021, Quc hi ban hành Nghj quy& s 29/2021/QH15 v k 
hoach dau Ui cOng trung han  giai doan 2021-2025 dà giao kê hoach ngân sách dja 
phucmg giai doan  202 1-2025 cho tinh Quang Tn là 5.540,5 t dOng. Can cü Khoàn 
2 Dieu 62 Lu.t Dau Ui cOng, ngày 30/8/202 1 I-IDND tinh Quãng Trj dã ban hãnh 

4 Nghj quyt s 151NQ-HDND ngày 29/4/202 1; Nghj quyt s6 29/NQ-HDND ngay 12/5/202 1; Nghj 
quy& so 70/NQ-HDND ngày 25/6/2021 

Báo cáo sO 68/BC-UBND ngày 29/4/2021 ye dir kiOn ké hoch dAu ttr trung hn von NSTW h trçi vã 
vOn ngân sách dja pilirong giai doan 2021-2025 (lan 1); Báo cáo so 76/BC-UBND ngày 12/5/2021 ye dtr kiên kO 
hoach du to trung hn vn NSTW h trçY Va v6n ngân sách dja phirong giai doan 2021-2025 (Ian 2); Báo cáo s6 
122/BC-UBND ngày 8/7/202 1 ye dr kiên ke hoch dâu tir trung hn von NSTW ho trçr giai doan 202 1-2025 (lan 
3) 
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Nghj quyt s 137Q- v k hoach du tir cong trung h.n nguOn vOn ngãn 
sách dja phirong giai do.n 2021-2025 cüa tinh. Theo do, HIDND tinh dä giao ké 
hoach dâu tir cong trung hn nguôn von ngn sách dja phung giai don 2021-2025 
là 7.940,5 t dông, bang 143% kê hoch QuOc hi giao (tAng 2.400 t dông tr 
nguôn von dâu giá quyên s1r ding dat). 

Ngày 15/9/2021, Thu ttxOng ChInh phü ban hành Quyêt djnh so 1535/QD-
TI'g ye vic giao kê hoach dâu tu' cong trung h.n vOn ngân sách nhà nuâc giai doan 
2021-2025 và Quyêt djnh sO 59/QD-flg ye vic giao kê hoach  dâu tu' cong trung 
h?n vOn ngân sách nhà nuóc giai doan  202 1-2025 cho danh mi,ic dir an thuc ngãnh 
quôc phông, an ninh và trt tr an toãn xâ hi dä giao ké hoach dâu tu trung han 
nguôn von ngân sách trung rnmg giai domn 2021-2025 cho tinh Quâng Trj là 
7.49 1,968 t' dOng, cii the: (1) Von trong nuâc là 5.568,168 t dOng, bao gôm thu 
hOi các khoãn von lrng tnr6c 286,768 t) dOng; (2) Von nrnc ngoài là 1.923,8 t' 
dông. Theo do, UBND tinh dà ban hành các Quyêt djnh phân bô ké hoach dâu tu 
cong trung han  von ngân sách trung uong giai do?n 2021 - 2025 theo dung danh 
mi1c dir an và m1c vOn dä duçic Thu tuâng ChInh phü giao. 

2.3 Vic t chüc trin khai th%rc hin k hoach dAu tu cOng tning han  và hang nm 

Tinh dã chü dng và kjp thñ ban hành thiu van bàn chi dao,  diu hành 
cOng tác quãn 1 dâu tu cOng; nâng cao trách nhim cña ngithi dirng dâu trong huy 
dng nguôn hrc, quàn l dâu tix, quãn trj dr an sau dâu tu; han  chêphát sinh nhu 
câu vOn gay áp lirc cho ngãn sách. Linh hoat diêu chinh ké hoach von dâu tu' cong 
11r các dir an dä het nhu câu, các dir an khOng có khá nAng giãi ngân hét ké hoach 
von dê bô sung cho các dir an hoàn thành, chuyên tiêp con thiêu vOn, các dir an can 
day nhanh tiên d thrc hin, có khã näng giãi ngan. TAng cu?rng cong tác thanh tra, 
kiêm tra, giám sat các dr an; khäc ph%lc kjp thii nhüng han  chê, yêu kern, tiêu c1rc 
trong quàn l dâu tir. Day manh  phân cap các nguOn vOn dâu tu cong gän vOi vic 
tr chü, tir chju trách nhim cüa các cap, các ngành dã tao  sij chü dng, linh hoat 
trong bô ti-I vOn cho các cOng trInh, dir an, dáp 1mg kjp thii thu cau và djnh hurng 
phát triên cüa tinh. Nht'y do dã 11mg buóc l.p lai  k cucing, nâng cao chat luçing, 
hiu qua sIr diing nguôn hrc dâu tu cOng và hiu lirc quân l nhà nuôc; dam bào 
tInh cong khai, rninh bach  trong qua trInh phãn bO von, quân 1' và triên khai thirc 
hin các dçr an dâu ti.r cong. 

COng tác quãn 1 Mu ti.x cOng duçc tang cuing và that chat, nht là vic 
kiêm soát chat chê quy mO hg mlic và tOng mlrc dâu tu' cüa 11mg dir an nhAm dam 
bão khã nang can dOi, bo trI vOn th'iic hin hoãn thành dung thOi gian quy djnh. 
Diêu chinh lai quy mô và giãi pháp k thut cüa 11mg dir an, phãn kS'  dâu tu' phIr 
hçp vói hn mlrc vOn dir kiên can dOi giai doan  2016-2020 nham dam bão hiu qua 
dâu ttx. U'u tiên thirc hin hoàn thành nhU'ng hang miic thirc sir cap thiêt phiic vil 
miic tiêu chInh cIra dir an; các hg mic cOn !i giãn tien d dê lai  dâu tu sau n.m 
2020. 

COng tác chu.n bj M tu; thm tra thi& k k5 thut bàn ye thi cOng-dir toán; 
dâu thâu; giái phóng mt bang di.rçic to chlrc thirc hin dIng thâm quyên và xác 
djnh rO trách thim cá nhan trong thirc hin các dir an dâu tu cOng theo quy djnh 
cIa pháp 1ut. Cong tac quãn l và sIr dung nguOn vOn dâu tim cOng di yào nê nêp, 
chit chë hGn, han  chê tInh trg that thoát, lang phi. Nâng cao trách nhim cIa các 
ca quan, don vj trong quãn l, sIr dçtng vOn dau tu cOng, nhât là trách thim cIa 
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ngui drng dâu. Tinh trng nçi d9ng xây drng co bin ducic kiém soát chat chê hon 
và có lô trmnh xfr 1 dirt dim. 

Cong tác thâm djnh chü trucYng dâu tu, thâm djnh ngun vn và khâ näng 
can doi von các dis án dl.r(yc thuc hiên nghiêm tüc theo dung các quy djnh cüa pháp 
luât ye dâu tu công, dam báo chat chê, dung trmnh tir thu ti1c và thii gian quy djnh; 
phü hçip quy hoch, kê hoach du tu cong trung hn giai doin 2016 - 2020 và hiu 
qua dâu tu cüatimg d%r an. Các dir an sfr d%ing vOn ngãn sách nhà nuâc dêu dtrçic 
thâm djnh nguon von và khã nãng can dOi nguôn von dâu tu triiâc khi quyt ctjnh 
chü truong dâu tu. Ni dung thâm djnh trInh các cap có thâm quyn phé duyt bâo 
dam chat luçing, hiu qua, tuan thu dung quy djnh hin hãnh cña Nba nuâc và dáp 
üng tiên d yêu câu. Nhiêu dir an den nay dã hoàn thành &ra vào sü diing phát huy 
hiu qua. Gop phãn hoàn thin két câu h tang kinh tê - xà hi cüa tinh 

Cong tác quãn 1)2 du thu, thm djnh, phê duyt k hoch hra ch9n nhà thu 
dugc tO chirc thtrc hin theo dung trInh ti thu tiic và thi gian quy djnh hin hành. 
Trên co si nguôn vOn duçic bô tn và phuong an buy dng ngun vn cho dr an, 
các gói thâu ducic xác djnh vri quy mô hçip 1)2 và th&i gian thirc hin phü hçp, tránh 
gay nçi dong xây dimg cobãn, dông th?i dam báo hoân thành ké hoch giài ngân 
hang näm. Ben canh  d3, dê thng cu&ng quàn 1)2 cong tác dâu thâu trén dja bàn tinh, 
UBND tinh dâ chi do các Sâ, ngành lien quan tham rnuu xây dirng các van bàn 
chi dao  tang cithng quãn 1)2, chãn chinh cong tác dâu thâu trên dja bàn tinh lam can 
cü dê các don vj, dja phi.rong thirc hiên nghiêm tüc cOng tác dâu thâu trén dja bàn 
tinh, khàc phuc nhüng tOn tai, bat cap, day nhanh tiên dO thuc hiên lua chon nha 
thâu, hn chê tôi da tiêu circ trong dâu thAu và có chê tài xfr 1)2 nghiêm dôi vâi các 
truOng hqp vi ph.m; tang cuing hiu qua cüa cong tác dâu thâu, hiu hrc quãn 1)2 
nhà nuâc ye dâu thâu. Mt khac, nhm day mnh cong tác dâu thâu qua mng lam 
tang tInh cnh tranh, cOng bang, minh bach và hiu qua kinh tê; tfrng buóc thirc 
hin 1 trInh áp dicing dâu thâu qua ming theo quy djnh cüa ChInh phü, tinh dã xây 
drng và ban hành Kê hoch và 1 trmnh áp ding dâu thâu qua mng tren dja bàn 
tinh giai do?n  20 17-2020 ti Quyet djnh so 1162/QD-UBND ngày3l/5/2017 cüa 
UBND tinh; ban hành Chi thj so 04/CT-UBND ngày 20/4/2018 ye day rnnh áp 
diing dâu thâu qua m1ng theo ic) trInh. Kêt qua là then  thuc cüa các chU the có lien 
quan, dc bit là các Ban quân 1)2 dir an trên dja bàn tinh dà nhn thic day dü hon, 
nghiem tüc trong vic thirc hin quy djnh ye 1 trInh dâu thâu qua mng cüa Thu 
tuâng ChInh phü và UBNI) tinh. Cong tac dâu thâu qua rnng duçic triên khai sâu 
rng den các chü dâu tu trên dja bàn, t)2 1 các gói thâu dâu thâu qua mng có xu 
hurng tang so vci các nàm truâc. T)2 1 tiêt kim trong dâu thâu duçic các chñ dau 
tu nghiêm tüc thirc hin, mang l.i hiu qua kinh tê trong dâu thâu, tiêt kim mt 
phân ngãn sách cho dja phuong, dem den hiu qua cao hon tnong dâu tu công; vic 
giâi quyêt kiên nghj, vuing mac trong hot dng lip chçn nhà thâu dugc kjp thiñ 
và dam bào dung quy djnb. 

Trong qua trInh diu hành và t chuc thrc hin k hoach cOng, tinh luôn tuân 
thu nguyen tàc xem vic bô trI von xir 1)2 n dung XDCB là môt chi tieu bat buc 
trong quy trInh tOng hçp, bo trI Va giao kê hoach vOn dâu Un. Dông th?ii thu&ng 
xuyên don dôc, chàn chinh, yêu câu các chü dàu Un chju trách thim kiêm soát chat 
chê phm vi, quy mô cüa tüng dir an dâu Un theo dáng mvc  tieu, linh virc, chuong 
trInh dâ phe duyt, chi dugc quyét djnh dâu tu khi dà xác djnh no nguOn vOn và khà 
nang can dOi von ngãn sách thuc cap mmnh quàn 1)2; t%r chju trách nhim nêu phe 



8 

duyt dir an dâu tii nhixng không xác dnh rô ngun vn, không can dM ducic ngun 
von thrc hin; dtc bit không diiçic phép lam trái các quy djnh cüa Nhà nuOc dn 
den lam phát sinh nçi d9ng XDCB và không có khã nãng can dôi bô trI thanh toán 

Kê hotch dâu tu cong trung h?n  giai don 2016-2020 tinh dã can dôi 206,67 t) 
dông dê xfr 1 dirt diem6  nç dçng XDCB den 3 1/12/2014 cUa 61 cong trinh, dr an 
do tinh quãn l, trong do: ngãn sách Trung hong 26,81 t) dông xà 1 nq d9ng cüa 
04 cong trinh, d%r an; ngãn sách dja phiiong 160,448 t dOng xt:r l nçi d9ng cüa 52 
cong trInh, di:r an; Trái phiêu Chinh phü 19,411 t) dông xt'r 1 nq dçng cüa 05 cong 
trInh, dix an. 

Trén dja bàn tinh không cO v.i vic gay tht thoát 1ng phi km trong dâu ttr. 
Viêc li.ra chon danh muc dix an dâu tu duoc can ci tir nhu câu thiêt yêu cUa dja 
phucing, phü hçip quy hoch và ducrc thãm djnh, thâm tra k5; nhiing dr an có quy 
mô iOn, có tác dng nhiêu mt den si,r phát triên kinh té-xã hi cüa tinh cOn duçic 
tp the ThixOng viii tinh us', UBND tinh xem xét thông qua. VI the, thOi gian qua 
không có d an không có hiu qua; không có lang phi do chü truong dâu tir sai. 
Tinh tiêp tic thrc hin phân cap m?nh me vOn dâu tu cong cho các huyn, thành 
phô, thi xã quán 1. Dông thOi, các huyen, thành phô, thj xã dã chü dng bO trI cho 
các dir an dâu ti.r xây drng và chju trách nhim tri.r&c pháp 1ut ye vic phân bO 
vOn, quyêt djnh dâu iii các di:r an. 

Hang näm các Doàn kim toán, Thanh tra thirc hin kim tra, giám sat và 
cong khai kêt qua kiêm tra qua trInh quãn l nguOn von dâu tu cOng cüa tinh. Theo 
kêt qua cüa các Doàn, nhIn chung trong qua trinh thrc hin dâu tu bang nguOn von 
dâu tu cOng, tinh thirc hin mt cách nghiêm tüc theo dung quy cljnh hin hành, 
không có van dê sai sot iOn dan den gay hu qua nghiêm trong. 

2.4 Vic theo dOi, giám sat tInh hinh thirc hin k hoch du tu cong trung 
h?n và hang näm 

Cong the 1.p, giao k hotch vn du tu cong cüa tinh co bàn duc thirc hin 
kjp th&i ngay sau khi Trung ixong giao; quy trInh, thO tic tuân thu theo quy djnh 
cüa Lut Du tu cOng, dam bão theo dung nguyen tAc, tiêu chI và djnh müc phân 
bô vOn duçic cap có thâm quyên phê duyt, gall vOi vic thxc hin kê hoch phát 
trin kinh té - xa hi cOa dia phucmg. IJu tiên bô trI von d thrc hin các Dê an, 
Nghj quyêt, chuong trInh trçng diem duçic Tinh üy, Hi dOng nhân dan tinh, Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt. 

DuOi sir quan tam lânh do, chi dao sat sao cüa Tinh üy, Hi dng nhãn dan, 
Uy ban nhân dan tinh, sr quyêt tam, no 1irc cüa các sO, ban, ngành tinh, Uy ban 
than dan các huyn, thành phô vá các chU dâu tix, cOng the giái ngân ke hoach vOn 
dâu ttr hang nãm dã có chuyên biên tIch circ, nàm sau cao hon näm truOc, gop phãn 
thüc day phát trien kinh te xã hi tren dja bàn tinh. Vic trien khai thirc hin 
nghiem tue các quy djnh cüa pháp lut ye dâu tu cOng dã gop phân nâng cao hiu 
qua dâu tu theo dung mic tiêu, djnh huOng ke hoach phát triên kinh tê, xâ hi; bâo 
dam tinh cong khai, minh btch trong quân l' dâu tu cong. 

6 Näm 2016, tinh dA can di xir ly 71,416 t'dng, bao gôm: NSTW là 22.565 t dng, NSDP là 48,851 
t' dong. Nm 2017, tnh d can di xü l' 23,859 t' dông, bao gôm: NSTW là 4,245 t dng, NSDP là 19,614 t 
dông. Näm 2018 d can dôi xi l 48,439 t' dong tiz nguôn von NSDP (bao gôm xi l' dUt dim ngun von 
TPCP cüa các du an ODA nhOm 0). Näm 2019 d can di xir l' 27,903 t dông tr nguôn vOn NSDP. Nin 2020 
da can dôi xir l 35,053 t dOng tr nguOn vn NSDP. 
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Tinh dà tp trung chi dto, quán trit các quy djnh cüa Lut Dâu tr cOng và 
các quy djnh ye giám sat, dánh gia âu tu các ehuang trInh, dçr an và ban hânh các 
giâi pháp triên khai thrc hin kê hoch von dâu tr cong trung hn và hang näm; 
giao nhim vii ciii the cho các ngành dé triên khai thrc hin. Dông thèti, chi dao  các 
s, ngãnh ffing cumg kiêm tra ca s& dê nàm bat tInh hInh giao kê hoach  vOn, tiên 
d thrc hin các dir an de kjp thôi chi do, tháo g& wang mac trong qua trInh triên 
khai thrc hin; tang cll&ng giám sat, quàn i chat luqng các d%r an. Cong the lap, 
thâm djnh, phé duyt chü tnro'ng dâu ti.r; 1p thâm djnh, quyêt dnh dâu Ur dir an Va 
cong tác 1ra chçn nhà thâu th1rc hin dam báo theo quy djnh cüa Lut Dâu ti.r công, 
Lust Xây drng, Lut Dâu thãu và các v.n ban pháp 1ut khác có lien quan. 

2.5 Vic lap, thm djnh, phê duyt ehü tnrong du tiz, quyt djnh du ti.r, 
triên khai thirc hin di,r an quan tr9ng quôc gia sfr dung von dâu tir cong 

Tron giai doan  2016-2021, tinh Quãng Trj không có dr an quan trçng que 
gia dirge triên khai thirc hin trén dja bàn tinh. Theo quy djnh cüa Lu.t Dâu tir cOng 
thl các dir an quan tr9ng quôc gia thuc thâm quyên quyét djnh cüa QuOc hi, 
Chinh phü, ,do do tinh không thrc hiên vic 1p, thâm djnh, phê duyt chü tnrcng 
dâu tu, quyêt djnh dâu tir dir an quan tr9ng quOc gia. 

3. Vic THTK, CLP trong quail i, sfr duing vn NSNN các chiroiig trInh 
mtc tiêu quic gia, chtro'ng trInh miic tiêu Va mt so nhim vi, linh vic ci th 

3.1 Quàn 1, sfr ding kinh phi chi.rcmg trinh miic tiêu quc gia, chircmg trInh 
mi1c tiêu; kinh phi thrc hin nhim vi khoa h9c và cOng ngh, giáo dic và dào to, 

- Thirc hin quãn l vâ sir diing ding djnh müc, tiêu chun, ch d theo quy 
djnh; dam bào tiêt kim, hiu qua kinh phi chirang trInh mic tiêu quOc gia xây 
drng nông thôn mOi và giàm nghèo ben v&ng, kinh phi thrc hin nhim vçi khoa 
hçc và cOng ngh, giáo diic và dào tto, y té. 

Kêt qua thirc hin cOng the THTK, CLP giai do?n 2016-2021: 

+ Tiêt kim trong quãn 1, sir diing kinh phi nhim vii khoa hçc và cOng 
ngh: 1.043 triu dông; 

+ Tit kim trong quàn 1, si'r ding kinh phi giáo diic vâ dào tao: 23.268 triu 
dOng; 

+ Tit kim trong quán 1, si'r ding kinh phi y t& 1.212 triu dng 

3.2 Thành lip, quân 1, sir diing qu có ngun tr NSNN 

Các qu tài chInh nhà nuâc ngoài ngãn sách dirge cci quan có thm quyn 
quyét djnh thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut; có quy mô, tinh chat, phm vi 
hoit dng phü hçip vOi các quy djnh pháp 1ut hin hành và tInh hinh thirc té ti dja 
phirang. Theo rniic dIch, tinh chat và phm vi hoat dng cüa các Qu5 tâi chInh khá 
da dng, và nhiêu linh we khác nhau, nhu: Qu5 cru trg; Qu5 h trg nOng dan; Qu 
bâo v phát triên thng; Qu phát trin dat; Qu9 khuyên hQc; Qu den an, dáp 
nghTa... ye ca bàn các qu sau khi thãnh lop, dêu có quy djnh riêng ye chê d quàn 
1 tài chInh và hot dng dc 1p tuang dOi vaiNSNN. Hoat dng cüa các qu gop 
phán tIch circ trong vic h trçi them nguôn vOn thrc hin các mic tiêu phát triên 
kinh té- xã hi, giám nghèo, ho trçi an sinh xã hi trên dja bàn tinh, giàm gánh nng 
cho ngân sách và cüng v&i ngãn sách nhà nuéic th%rc hin tot han nhim v phát 
then kinh té - xã hi, giâm nghèo, ho trçl an sinh xâ hi trén dja bàn. 
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Mo hInh th chrc hot ctng chü yu cüa các qu gm có Hi dng quãn 1, 
Ban kiêm soát và B may dieu hành qu; các qu Co cci chê quàn 1 qu khác nhau; 
b may diêu hành các qu cap tinh hin nay chü yêu hoat dng theo ché d kiêm 
nhim, näm trong các c quan, dcin vj. Nguôn von hoat dng các qu, gôm: Nguôn 
von NSNN hO trg theo quy djnh (gOm: von diêu 1, bô sung hang 11am và h trçi 
khác dê thirc hin nhim viii duçic cap có thâm quyên giao); Nguôn thu huy dng, 
dóng gop, tài trcY; nguôn von tr két qua ho?t ctng tài chInh ciLia qu5; cac nguôn thu 
hcip pháp khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Cac qu tài chInh nha nrnic ngoài ngãn sách trên dja bàn tinh nh'm chung CO 
von diêu 1 nhO. Trong diêu kin ngãn sách tinh cOn khó khän nén nguOn vOn h 
trç cho các qu5 tài chInh nhà nuâc ngoâi ngân sách theo quy djnh ciLia pháp 1ut 
(neu co) cOn hn che, trong khi do nguôn buy dng tr xã hi boa cOn thâp, chua 
dáp l'rng disçic nhu cau, mvc  tiêu hot dng ciLia các qu. 

Dn ht näm 2021, trén dja bàn tinh có 18 qu5' tài chInh nhà nuâc dang hot 
dng (trong do Qu phOng chOng ti phm mcci dixçic thành Ip trong tháng 
11/2021). Các qu' tâi chInh nha nuâc duçvc thành 1p vO'i quy mô, tInh chat và 
phm vi hot dng trên dja bàn tinh, phü hçip theo các quy djnh hin hành và tInh 
hInh thrc tê ti dja phiwng, dam bâo tuãn thu các quy djnh cüa pháp 1ut ye m11c 
tiêu, phm vi và các lTnh vic hott dng. 

3.3 To chüc hôi nghj, hôi thão, toa dam; t chic doàn di nuc ngoài; dào t?o, 
bOi dixO'ng; sCr ding din, rnrâc, vn phOng phâm; tiêp khách, tO chüc lê hi; 

Các cor quan hành chInh và dorm vj sir nghip thrqc giao quyn t%r chü ye 
biên chê và kinh phi thirc hin xay dirng quy chê chi tiêu ni b trên nguyen tàc xác 
djnh nguôn thu, nhim vi chi, chap hành ché d, djnh miLrc nhà nithc quy djnh thirc 
hin chi tiêu và khoán chi theo quy chê chi tiêu ni b; siLr diing kinh phi hiu qua, 
tiêt kim và dê ra cac bin pháp tiêt kim chi tiêu NSNN. 

Rà soát các khoàn chi hi nghj, tp hun: CM triu tp hi nghj khi thirc sir 
can thiêt và dã chuãn bj chu dáo ye ni dung, ducic cap có thâm quyén dông . 
Kinh phi tO churc hi nghj can cü vào cac chê d, djnh mirc di.rçc quy djnh, mic chi 
thirc hin theo Nghj quyêt so 14/20 17/NQ-HDND ngày 29/?/20 17 ciLia I-IDND tinh. 
CM bô tn di cong tác khi that  sir can thiêt, dung thành phân, ni dung cOng vic, 
dung thai gian quy djnh. Không kêt hçip di cOng tac vi tham quan; khOng sü diing 
NSNN dê to chiLrc di tham quan trong và ngoài nuâc khi chi.ra dugc cap có thâm 
quyên phê duyt. 

Giai don 2016-2021, kinh phi tit kim chi quãn 1 hành chInh 25.363 triu 
dng. 

3.4 Giao quyn tir chiLi, tir chju trách nhim v tài chinh cho các cd quan, 
chiLrc 

- Dôi vth các co quan quãn 1 nhà nuâc: 

Tinh hInh thirc hin ch d tir chiLi, tu chju trách nhim v siLr d%Ing biôn ch 
và kinh phi quãm 1 hành chInh dôi v&i các cci quan nhà rnthc theo Nghj djnh sO 
130/2005/ND-CP và Nghj djnh sO 1 17/2013/ND-CP trên dja bàn tinh Quãmg Trj 
giai do?n 2016 - 2021 

V s luçing cci quan thirc hin tr chiLi: 

+ S cci quan di.rcic giao thirc hin tr chiLi: 242 
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+ So cG quan dã xây d%rng Quy ch chi tiêu ni b: 242 

Các co quan diiçic giao quyn tr chü dà ban hành vâ thirc hin nghiêm quy 
chê chi tiêu nti bt c quan; trong do quy djnh rö ni dung, dôi txcYng và djnh müc 
chi tiêu c%1 the. Quy chê chi tiêu ni b hang näm duoc sira dôi, bô sung dê phü hqp 
vii các che dO,  chinh sách cüa Nba nuâc và tInh hmnh thirc tê tti ca quan, dja 
phixang dông thñ hoàn thin các bin pháp quân 1 sfr diing din, nuâc, van phOng 
phâm, sách bao, tp chI, may photo, din thoai; chi hOi  nghj tp huán, cong tác phi, 
giao djch tiêp khách 

D.y manh  thirc hin dan chü tai  các co quan thông qua vic cong khai minh 
bach tài chInh cüa cor quan, quy djnh rô chê dO khen thuâng, xcr pht dê khuyên 
khIch dng viên can bO cong chi'rc hoàn thành thim vit. 

Tang cu?ng nhüng hoat  dng kim soát nOi bO, kiém soát chi qua KBNN; 
day mnh cong tác thanh tra, kiêm tra cüa các co quan nhà nixOc trong vic sü ding 
biên ché, kinh phi, quãn l tâi san cOa các co quan. 

Giaidoan 2016-2021, các Co quan, ban ngành, dja phrang tip tic th%rc hin 
cong tác dôi mi cci chê quán l, st'r ding biên chê và kinh phI quãn 1 hãnh chInh 
dtxçc giao; chü dng thrc hin vic rà soát sira dôi, bô sung quy chê chi tiêu nOi bO 
phü hçp vOi diêu kin thirc tê cüa mi Ca quan. Vic th?c hin cci chê tr chü, tr 
chju trách nhirn ye to chrc bO may, biên chê và tài chInh cüa các cor quan hânh 
chInh cap tinh, cap huyn dä tao  diéu kin cho các Co quan chü dng trong cOng tác 
quãn 1 và chi tiêu tài cbinh, chü dng xây dirng quy trInh lam vic, rOt ngàn thii 
gian xr l và nang cao hiu qua cOng vic. 

Sau khi tit kim ti& kim ct giãrn chi phi theo các chO truang chung, 
thiu co quan nhà ni.ric sap xêp nhim vi, lông ghép cOng vic nhäm tiêt kim chi 
tit, nhO do dã tit kim duçic kinh phi, tang thu nhp cho can bO,  cong chi'rc và chi 
các khoân phüc lçii, khen thuing gop phân dng viên, khich l can bO cong chüc an 
tam cOng tác. 

- Déi v&i dan vj sr nghip cOng lip: 

Tng s dan vj s11 nghip cOng lap: 519 dan vj 

+ Di vài dan vj 5ir nghip cp tinh: 

Tong so: 114 dan vj, trong do: 

* Dan vj t%r bâo dam toàn bO chi hoat dng thumg xuyên va chi du tix: 04 
don vj 

* Dan vj tr báo dam toàn bO chi boat dng thi.thng xuyên: 27 dan vj 

* Dan vj tr báo dam mOt  phn cbi hoat dng thuing xuyên: 62 dan vj 

* Dan vj sir nghip do NSNN bâo dam toàn bO chi hoat dng thu?ing xuyên: 
21 danvj 

+ Dôi vri don vj sir ngbip cp huyn: 

Tong so: 405 dan vj, trong dO: 

* Dan vj tir bâo dam toàn bO chi boat dng thir&ng xuyên: 17 dan vi 

* Dan vj tir bão dam mOt  ph.n chi boat dng thumg xuyên: 13 dan vj 

* Dan vj sr nghip do NSNN bâo dam toãn bO chi hoat dng thung xuyên: 
375 dan vi 
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Vic giao quyn tr chü tài chInh cho các don vj si,r nghip cong 1p darn báo 
man thu các quy djnh cüa pháp 1ut. 

Can cü quy djnh t,i các van bàn quy phm pháp !ut và các van bàn hiing 
dan lien quan, UBND tinh giao Si Tài chInh chü tn hung dan các S&, ngành, dja 
phiiong chi dao  các don vj sir nghip cOng lap trên dja bàn tinh xây dirng phtiong 
an tr chü tài chInh cüa &m vj sir nghip cOng 1p trên Co sâ dánh giá tInh hInh thrc 
hin phi.rcmg an tr chü tài chinh cüa giai doin tnróc. Don vj sir nghip cong xây 
drng phi.rong an tr chü tài chInh trong giai doin on djnh theo quy djnh, phü hqp 
vó'i giai don phat triên kinh te - xâ hi do ChInh phü quy djnh; dir toán thu, chi 
nàm dâu thai kS'  on djnh và dê xuât phãn loai m1rc d tir chü tài chInh cüa don vj, 
phü hçip viii chirc náng, nhim v1i duc cap có thârn quyên giao, báo cáo co quan 
quãn 1 cap trên. Phirong an tir chü tâi chinh xác djnh rO mirc d tr chü tâi chinh 
theo quy djnh. 

Các don vj sv nghip cOng 1p trên dja bàn tinh co bàn dã hoàn thành nhim 
v1i duçic giao; dam bão chat krqng cung cap djch v1i; dông thri tang c1sng hiu qua 
quàn l boat dng cüa các co quan quán l nhà nisrc, tao  dng lirc dê các don vj sir 
nghip chü dng trong sà diing biên chê và kinh phi, thirc hin tiêt kim, chông 
lang phi; cong khai, minh bach  hoat dng tài chInh mang lai thu nhp cao hon cho 
vien cht'rc, ngtrii lam vic tai  don vj. Kêt qua thirc hin giao quyêntir chü, tir chju 
trách thim ye tài chInh, to chirc b may và biên chê diiçic cii the hóa quy djnh 
trong xây drng quy chê chi tiêu ni b cüa don vj; các don vj sir nghip có quyên 
chü dng trong huy dng vOn; thrc hin tiét kim chi và tang thu dOng thii các don 
vi có phirong an sap xêp b may quãn l phü hçip; bO tn ngithi lam vic theo vi trI 
vic lam dáp i'rng theo yêu câu cong vic nhäm tinh giãn biên ché; phân dâu tang 
thu nhp tang them cho ngi.thi lao dng 

4. Vic huy dng, quãn 1 các khoãn vay 

TInh hInh vay và trã ng vay cüa chInh quyn dja phi.rang 

*Näm  2016 

-Dirnodâuk': 3 58.950 triu dng 

- Vay trong kS': 115.000 tniu dng 

- Trã ng trong näm: 172.950 tniu dng 

- Dir nor cui kS': 301.000 triudông 

*Nàm 2O17 

-DunodâukS': 30 1.000 triu dng 

- Vay trong ks': 0 tniu dng 

- Trã nor trong näm: 86.5 00 triu dông 

-Dirnçicu&k': 214.500 triudông 

*Nãm 2O18 

-DuncdâukS': 2 14.500 triu dông 

- Vay trong ks': 645 triu dng 

- Trá nçi trong näm: 74.500 triu dng 

- Dir nç cuôi ks': 140.645 triu dng 

*Nàm  2019 
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- Dtx nçi du ks': 140.645 triu ding 

- Vay trong ks': 19.872 triu dng 

- Trâ ng trong näm: 56.0 12 triu dng 

-DirnocuikS': 104.517 triudng 
* Nãm 2020 

- Dtx nçi du kS': 104.5 17 triu dng 

- Vay trong k5: 39.816 triu dng 

- Trá nçi trong nàm: 34.979 triu dông 

-Drngcuik5': 109.833 triudng 
* Nãm 2021 (u*c thirc hiên) 

- Dis nç du k5': 109.833 triu dng 

- Vay trong k5': 44.106 triu dông 

- Trá nor trong näm: 33.643 triu dông 

-Dunçccuik5': 121.860 triudng 

II. THTK, CLP trong quãn 1, sfr dung tài san nhà ntróc 
• A S A A A 9 9 1. Vice trien khai thu!c hiçn Luat THTK,CLP, Luat Quan ly, sir diing tai 

san cong nãm 2017 và các van bàn huróng dn thi hành 

Tinh cia ban hành và rà soát, süa di, b sung, thay th, bãi bö, ban hành md 
các van bàn quy djnh chi tiêt thi hãnh, nhàm dông b thô ché, tang ci.r&ng và nâng 
cao hiu qua si'r dung tài san cong dam bão phü hçip vOi quy djnh Lust quãn 1', sir 
diing tài san cong näm 2017 và các van bàn quy djnh lien quan: 

+ Nghj quyt s 3 i/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa HDND tinh 
Quãng Trj quy djnh phãn cap quân 1 tâi san cong trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

+ Nghj quyt so 100/202 1/NQ-J-IDND ngày 16/7/2021 v/v sira di, b sung 
mt so Diêu cüa Quy djnh phân cap quãn 1 tài san cong trên dja bàn tinh Quãng 
Trj ban hành kern theo Nghj quyêt so 31/201 8/NQ-1-[f)ND ngày 08/12/2018 cüa 
Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj. 

+ Nghj quyêt so 110/2020/NQ-I-IDND ngày 09/12/2020 cüa HDNID tinh 
Quãng Trj phãn cap thâm quyên xác lQp s hüu toàn dan ye tài san và thâm quyên 
phê duyt phiiorng an xü 1 tài san &rqc xác 1p quyên sà hüu toàn dan thuc phm 
vi quán 1 cüa tinh Quãng Trj. 

+ Quyt djnh s 53/2019/QD-UBND ngày 30/12/2019 cüa UBND tinh v 
viêc ban hành tiêu chuân, djnh müc sir dicing may móc, thiêt bj chuyên dung cüa các 
cor quan, tO chrc, dorm vj trên dja bàn tinh Quãng Tn. 

+ Quyêt djnh s 52/2019/QD-UBND ngày 30/12/2019 cüa UBND tinh v 
vic quy djnh tiêu chuân, djnh mirc sir dicing din tIch chuyên dung cüa các co quan, 
don vi và phân cap thâm quyn quy djnh tiêu chuan, djnh müc scr ding din tIch 
cong trmnh sr nghip cüa dorm vj sir nghip cOng Ip thuc phtm vi quán 1 cüa tinh 
Quãng Trj. 

+ Quyt djnh s 24/2020/QD-UBND ngày 15/10/2020 cüa UBND tinh v 
vic Quy djnh tiêu chuãn, djnh müc si.r dicing xe ô to chuyên dung trang b cho các 
cor quan, to chirc, don vj thuc phm vi quãn 1 trên dja bàn tinh Quâng Trj. 
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+ K hoch s 253/K}I-UBND ngày 17/2/2020 cüa UBND tinh v vic triên 
khai sap xêp lai, xü 1)2 nha dat thuôc sâ hu nhà nixc trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

2. Mua sm, sü ding phtroiig tin di 1i và phu'ong tin, thit b! lam 
vic, phurorng tin thông tin lien hc cüa co' quan, to chfrc trong khu v1rc nhà 
II irrc. 

- S Iucng phuong tin hin có du k' (xe ô to): 208 chik 

- S krçing phisong tin thng them trong k)2 (mua mài, nhn diu chuyn): 32 
chiêc 

- So luçing phuang tin giãm trong k' (thanh 1)2, diu chuyn) : 98 chik 

- S hrçing phtrcmg tin si'r ding sai miic dIch, sal tiêu chun ch d: 0 
(khong) 

- S tin xtr 1)2 vi phm ye si:r dung phllcmg tin di 1i: 0 (không) 

- Tinh dã ban hành các Quyt dnh quy djnh các djnh mrc lien quan ye djnh 
müc tiêu chuân mua sam hang hóa phãi thrc hin thâm djnh giá ti Quyêt djnh 
52/2014/QD-LJBND ngày 26/12/2014 quy djnh ye quãn 1)2 giá trên dja bàn tinh 
nhäm dam bão cho vic mua sam hang hóa tiêt kim, hiu qua, dung tiêu chuãn, 
chê d, djnh rnüc quy djnh; Quyêt djnh 24/2020/QD-UBND ngày 15/10/2020 cüa 
UBND tinh ye vic Quy djnh tiêu chuãn, djnh mi'rc sü diing xe ô to chuyên dung 
trang bj cho các cci quan, to chirc, dan vj thuc phm vi quãn 1)2 trén dja bàn tinh; 
Quyêt djnh 53/2019/QD-UBND ngày 30/12/2019 ye vic ban hành tiêu chuãn, 
djnh müc sir diing may móc, thiêt bj chuyên dung cüa các Ca quan, to chrc, dan vj 
trên dia bàn tinh. 

- Vic thanh 1)2, np tin thu duqc vào NSNN di vi các phuang tin di 1i 
và phirang tin, thiêt bj lam vic, phumg tin thông tin, lien 1c: các ca quan, dan 
vi dã np tiên thanh 1)2 tài san day dii vào tài khoãn t?m  giü cüa chü tài khoàn t?m 
gilt ti Kho bc Nhà rnrâc do co quan duçic giao thrc hin nhim vii quàn 1)2 tài san 
cong theo quy djnh ti Diêu 36 Nghj djnh 151/2017/ND-CP ngày 26/12/20 17 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt mt so Diêu cüa Lut quãn 1)2, si:r diing tài san cong. 
Tuy nhiên vn con mt sO dan vj chua thirc hin ding quy djnh ye dôi tucing np 
tiên vào tài khoãn tm gilt gay khó khän trong vic theo dôi chi tiêt tài khoãn cüa 
tlrng co quan, dan vj np tiên thanh 1)2 tài san vào tài khoãn t.m gilt. 

3. Quãn l, sü' d.ng trig s& lam vic, co' s& hoit dng siy nghip; nhà, dt 
cong vii; cong trInh phIic 19i cong cong. 

- Can cir Nghj quyt si 31/2018Q- ngày 08/12/2018 cüa Hi dng 
than dan tinh Quãng Trj quy djnh phãn cap quãn 1)2 tài san cOngtren dja bàn tinh 
Quâng Trj và Nghj quyet 100/2021/NQ-HDND ngày 16/7/202 1 ye vic sira dOi, bô 
sung mt sO dieu cüa Quy djnh phân cap quãn 1)2 tài san cong trên dja bàn tinh 
Quãng Trj ban hành kern theo Nghj quyet sO 31/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 
quy dinh cu the ye dinh mirc, tiêu chuân, chê d, quy trInh, thu tijc, thâm quyên 
xem xét, quyêt djnh trong quãn 1)2, slt ding tril sâ lam vic, co s& hoat dng s1r 
nghip; nba, dat cOng vi; cong trinh phuc lçii cong cong; Các ca quan, dan vj trên 
dja bàn tinh dã barn sat Ngh quyet dê thirc hin quân 1)2, sIr ding tãi san cOng theo 
dung quy djnh. 
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-Vic dtu tu xây drng khu hành chInh tp trung: Tinh dang trin khai xây 
dirng dê an Xây drng khu hành chInh tp trung tinh dam bão theo dung quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

- V Quãn 1, sCr diing, sp xp 1i trii sâ lam vic: 

Thirc hin Nghj djnh s 167/2017/ND-CP ngày 31/12/2017 cüa ChInh phU; 
tinh dã ban hành Kê hoch so 253/KH-UBND ngày 17/01/2020 ye vic triên khai 
sap xêp 1i, xi 1 nhà, dat thuc sâ hu nhà nuâc trên dja bàn tinh Quang 'Frj. Giao 
S& Tài chInh chü trI, phôi hcip vói các S&: Tài nguyen và Môi tnrông, Xây dirng, 
Ké hoch và Dâu ti.r va các dja phi.rcing lien quan tiên hành kiêm tra hin trng dôi 
v&i các car sâ nhà, dat theo kê hoch dê ra (Thânh l.p  biên ban kiêm tra hin trng 
dôi vri các car si nhà, dat tii các huyn, thj xa, thành phô). 

Ngày 15/7/2021, ChInh phà ban hành Nghj djnh so 67/202 1/ND-CP sCra dôi, 
bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 167/201 7/ND-CP ngày 31/12/2017 cüa 
ChInh phü quy djnh vic sap xêp 1i, xir 1 tâi san cong. Den nay, UBND tinh dã 
phé duyt 1.196 car sar nhà, dat thuc S& hCru nhà nuâc trên dja bàn tinh Quàng Tn 
ti các Quyét djnh so: 4584/QD-UBND, 4585/QD-UBND, 4586/QD-UBND, 
4587/QD-UBND, 4588/QD-UBND, 4589/QD-UBND, 4602/QD-UBND ngày 
3 1/12/2021. Trong do: 

+ S car sO nhà, dt di.rçc phê duyt theo bIrth thirc gii 1i tip tic si:r ding: 
1.084 

+ S car sO nhà, d.t duçc phê duyt theo hInh thüc diu chuyn: 107 

+ S car sO nhà, dt duqc phê duyt theo hInh thirc thu hi: 05 

4. Vic rà soát, sp xêp liii tài san cong 

- Viêc rà soát s&p xp xc ôtô, nhà, dt trên dja bàn tinh bão dam sO diing 
dung miic dIch, tiêu chuân, djnh mOe theo chê d quy djnh và phO hçp vOi yêu câu 
nhimvi. 

- Vic t chOc xCr 1 tài san: UBND tinh giao car quan chuyên mOn v thrc 
hin nhim v quãn l tài san cOng là SO Tài chInh dã hithng dan các car quan, darn 
vi trên dja bàn tinh ye quàn i, sir dyng tài san nhà ntrOc và phãn cap quân l nhà 
ni.rOc ye tài san nba njlOc dê tO chOc xi:r 1 tâi san dam bào dung pháp lut, cong 
khai, minh b?ch,  tránh that thoát tài san cong (nhi.r tO chOc t.p huân Lut quãn l sO 
dung tài san cOng; huó'ng dan bang van bàn; trao dOi trirc tiêp hoc huOng dan 
trong các cuc hçp djnh giá tài san có thành yiên SO Tài chInh &rçlc m&i tham gia). 

- Vic d.0 giá khi bàn, chuyn nhuçrng tài san cOng: Các car quan, darn vj 
tren dja bàn tinh thijc hin dâu giá tài san theo dung quy djnh cUa pháp lut tài san 
cOng và pháp lut y dâu giá. 

5. Vic cho thuê, kinh doanh, lien doanh, lien kt tài san cong 

Can cO các quy djnh lien quan ti Lut quãn 1 sO ding tâi san cOng và các 
van bàn hithng dan thi hành, giao SO Tài chInh thrc hin thm djnh các dé an sO 
ding tâi san cOng yào miic dIch cho thuô, kinh doanh, lien doanh, lien ket cüa các 
darn vj sir nghip cOng tren dja bàn tinh, t?o  tiên dê pháp l de darn yj  sr nghip 
tninh cap cO thâm quyên phê duyt, thirc hin. 

ifi. Quãn I, sfr diing lao dng, thôi gian lao dng trong khu virc nhà 
niro'c 
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Thixc hin Ngh djnh 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cña ChInh phU, 
Nghj djnh sO 113/201 8/ND-CP ngày 31/8/2018 cüa ChInh phü, Nghj djnh sO 
43/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 cüa ChInh phü và K hoch so 20831KH-UBND 
ngày 09/6/2015 ye triên khai th%rc hin chInh sách tinh giân biên ch tü nãm 2015 
den näm 2021 tinh Quãng Tr, giai don 2016-2020, tinh Quâng Tn thirc hin tinh 
giãn biên chê và cat giãm biên chê dôi vOi 2.442 chi tiêu (hành chInh: 244; sij 
nghip: 1989; can b, cong chüc cap xã: 209), dt t 1 114,12% so vói kê hoch 
(Tinh giân 952 nguii, chiêm t 1 44,49%; cat giám 1490 chi tiêu, chiêm t 1 
69,63%). 

1V. Quãn t, khai thác và sfr ding tài nguyen 
1. Quãn I, sfr dirng dt dai 

1.1. Kt qua thirc hin vic quân 1, sr d%ing t: 

Giai don tfi näm 2016-2021, tinh Quãng Trj dã ban hành Quyt djnh giao 
dat, cho thuê dat, cho phép chuyên miic dIch si'r d11ng dat, vói v&i tOng din tIch 
2.87 1,74ha. Trong do: 

- Giao d.t không thu tin 5ir ding dt: 402,43ha 

- Giao dt có thu tin str diing Mt: 14,76ha 

- Cho thuê dt trã tin hang nàm: 2.32 1,52ha 

- Cho thuê dat trã tin môt 1n: 127.52ha 

- Cho phép chuyn m1ic dIch si diing dt: 5.5 iha. 

Không Co tru&ng hçp nào di.rc giao nhtrng chi.ra thu tin sü diing dt và 
không cO din tIch dat dã giao nhiing si:r diing không dung miic dIch. 

1.2. Vic thrc hin các quy dnh cüa pháp 1u.t trong quãn 1, sir ding dat 
dai; vic tuãn thu các quy djnh cüa pháp 1ut trong quãn 1, sü diing dat: 

a) Tinh hInh thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin chinh sách pháp 1ut 
dat dai. 

Tir näm 2016 cho dn nay, hang nãm ccr quan chuyên mOn v 11th vrc tài 
nguyen và Môi tnir?ng dâ ban hành ke hoich tuyên truyên, phô biên ye pháp 1u.t tâi 
nguyen và môi tnr0ng, trong do ye llnh virc dat dai: 

- Dã t chüc các hi nghj d tuyén truyn, ph bin Lut Dt dai 2013 và các 
van bàn hixâng dn thi hành cho các b lânh dto các Si, ban ngành cap tinh, 
UBND các huyn, thj xã, thành phô; can b lãnh do, cong chi'rc, viên chüc cüa 
PhOng Tài nguyôn và MOi truOng, các Chi nhánh Van phông Dang k Dat dai; 
Trung tam Phát trién Qu dat cüa các huyn, thi xà, thành phO, cOng chüc dja chInh 
cüa xà, phithng, thj trân; dai  din lãnh do và can b chuyên mOn cüa các dcm vi 
san xuât kinh doanh có lien quan. Dông thai, qua các hi nghj dã két hcip tp huãn 
nghip vi cho can b cOng chirc, viên chirc ngành tài nguyen và mOi tnr&ng ye 
cOng tác quãn 1 dat dai, do dc bàn do nham nãng cao chuyén mon nghip v, dam 
bâo thrc hin tOt cOng tác quân 1 nba nuâc ye dat dai trén dja bàn tinh. 

- T chuc son thão, in .n 8.000 t roi tuyên truyn v quyn và nghla vi 
cüa nguii si.'r diing dat và giâi quyét tranh chap, khieu nai,  tO cáo trong 11th vtrc dat 
dai cAp phát các tO chüc, ngiRñ dan tren dja bàn tinh. 

- Ph& hçip, c1r can bO lam báo cáo viên ph ph bin Lutt Dt dai 2013 và 
các van bàn hiiàng dan thi hành tii các huyn, thj xä, thành phO. 
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- Vic ph& hçp vài Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh và Báo Quâng Trj dé 
thirc hin vic tuyen truyen là trén cci s ké hoach hang nãm. 

b) Cong tác ban hành van bàn (van bàn QPPL) tü 01/7/20 14 den nay: 

Tr 01/7/2014 dn nay, tinh dã ban hánh van bàn, Nghj quyêt, quyêt ctjnh dé 
thirc hin. Vic ban hành các van bàn dã kjp th?yi, áp drng cii th vào diêu kin kinh 
têxã hi cüa tinh Quàng Trj. Dc bit là các quy djnh ye h?n mtrc giao dat r, dat 
trông, dôi nüi trçc, dat có mt nuOc thuc thorn dat chua sir ding cho rni h gia 
dInh, cá nhân; cong nhn quyên sr diing dat dat dôi vói thira dat có vu0n, ao; din 
tIch tôi thiêu cüa thi:ra dat rnâi hInh thành và các trung hqp không di.rcic tách thira; 
Ban hành bang giá các ba1  dat djnh kt 05 näm; Thông qua Danh miic các dir an 
can thu hôi dat và các dir an có sà ding dat trông lila, dat rirng phOng h, dat thng 
dc ding vào các miic dIch khác hang nam... da gop phãn nãng cao chat krçing 
trong hoat  dng quàn l nhà nithc ye dat dai, tto diêu kin thun lcii cho các to 
chüc, cá than trong và ngoài nuóc cO thu câu sfr diing dat dê dâu tir các dir an phát 
triên kinh té xã hôi trên dia bàn tinh. 

1.3. Vic ban hành và thi.rc hin các mvc  tiêu, chi tiêu THTK,CLP; vic thirc 
hin các kê hoach,  bin pháp dê thixc hin mvc  tiêu, chi tiêu TI-ITK, CLP trong 
quân l, sü diing dat. 

Hang näm, TJBND tinh Quâng Trj dä ban hành chixcmg trInh thirc hânh tiêt 
kim, chông lang phi dé trien khai thirc hin; trong do miic tiêu chông lang phi 
trong quãn 1, si'r diing tâi nguyen thiên nhiên, trong xr 1' 0 nhiêm mOi tnrng; 
hoàn thin dOng b h thông 1ut pháp, c chê, chInh sách, sü diing tiêt kim và 
hiu qua tài nguyen thiên nhiên... duçic chü trçng thrc hin. 

Các cAp u dãng chInh quyn dã tang cu?ng cOng tác chi dao tuyên truyên, 
giáo diic vic thirc hin Lut Dat dai, Lut th'çrc hành tiêt kim, chông lang phI; 
UBND tinh da ban hàth các van bàn quy djnh cii the hoá vic duyt, giao qu5 dat 
dâu tu xây du'ng co bàn cho các cong trIth, dir an tren da bàn tinh, ban hành các 
quy djnh và chInh sách ye giá dat hang näm, trInh ty, thu tijc bOi thtr&ng, hO trçl, tái 
djnh cu khi Nhà nuic thu hOi dat cho phü hqp vOi thirc tiên a dja phtrcmg; Si Tài 
nguyen và Môi trung cüng dã ban hành các van bàn ht.rang dn thi hành Lut Dat 
dai và UBND cap huyn, xA dä coi tr9ng và chü dng xay drng quy hoach, k 
hoach sr duing dat theo quy dinh cüa Luât Dt dai, da so các don vj ducic giao dat, 
cho thuê dat dã dim yào si.'r diing dOng rniic dIch, cO hiu qua và tiêt kim dat, t?o 
diêu kin thun lçii cho rnôi tnrang dâu tu phát triên kith té - van hoá - xã hi, tao 
btrOc chuyên mOi trong vic s11 dung dat tiêt kim, hiu qua và nãng cao th.n thüc 
trách nhim, nghia vi cüa cci quan quãn l nhà nuóc, cüa nguai si.r ding dat, h?n 
ch tôi da vic khiêu nai,  to cáo nhât là trong cOng tác bOi thuang giãi phóng mt 
bang. 

Thirc hin miic tiêu chng lang phi trong quàn 1, sü diing tái nguyen, hang 
nàm S& Tài nguyen và MOi trtthng dã xay dirng kê hoach  và dã tO chüc thanh tra, 
kiêrn tra vic chap hãnh pháp lut ye dt dai tai  các da phucing, tti các cci quan, 
Doanh nghip theo kê hoach dâ duçic phé duyt. Qua cong tác thanh kiêrn tra dã 
kjp thai phát hin, ngän chn các vi phm, thiêu sot bat cp trong quãn l sfr duing 
dat. Qua do, d xü lvi pham các truang hqp vi pham quy hoach, ké hoach sir 
dung dat, ian chiêrn dat, sur diving dat không dOng rniic dIch; trên cci sa do, da ban 
hânh kêt 1un thu hôi lai  dat; ben cnh do, có mt so tO chirc tir nguyen trà lai  dat. 
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Tir kt qua do, giai doan tir 2014-2016, UBND tinh dâ ban hành Quyêt djnh thu 
hôi, voi diên tIch: 3.058 ha dâtl55 to chrc sir diing dat. Trong do: Thu hôi dat do s1r 
diing dat sai m11c dIch: 4,8 halth chrc; thu hi do d.t duçic giao, cho thuê nhixng 
không sü di1ng hoc chm tiên do s1r diing là: 1.570,3 ha/48 t chirc và thu hi dat 
to chüc si'r diing dat tr nguyen trá lai  dat là: 1.483,6 ha!03 to chi.'rc. 

Ben cnh nhUng mat lam di.rcic, cong tác thm djnh, dánh giá nàng 1irc cüa 
các to chüc duçc Nba nuâc giao dat, cho thuê dat co noi lam cOn chira chat ch, 
tInh trng quy hoch treo, dir an treo cOn xáy ra, nguyen nhãn chü yêu do nãng lc 
tài chinh cüa mt so chü dir an cOn kho khän dn den tiên d xây dirng, trién khai 
và thirc hin dir an dê dira din tIch dat duçic giao vào sir diing cOn chm, kern hiu 
qua, vic xi:r l vi ph.m cOn chua kjp thii. 

1.4. Cong tác 1p quy hoich, k hoch sir d%ing sir diing dt 

a) Giai doan 2011-2020 

- Cp tinh: Quy hoach  sü diing dt dn näm 2020 và k hoch sir ding dt 
k' dâu (2011-2015) tinh Quãng Tn , dirçic ChInh phü phê duyt Nghj quyêt so: 
81/NQ-CP ngày 12/11/2014. 

Diu chinh quy hoach sir diing dt dn näm 2020 và K hoich sü ding dt 

kS' cuoi (2016-2020) tinh Quàng Trj, dinic ChInh phü phê duyt t?i  Nghj quyêt so: 
144/NQ-CP ngày 14/11/2018. 

- Cap Huyn: Quy hoach sir diing dt dn nàm 2020 và k hoch scr diing dt 
kS' dâu (2011-2015) cüa 10/10 huyn th dä duqc 1p và UBND tinh Quãng Tn phé 
duyt theo dung quy djnb. 

Diu chinh quy hoch si'r dung dt dn nàm 2020 và k hoch sü diing dt k5' 
cuôi (2016-2020) cüa 09/10 huyn thj dA &rçlc 1p và UBND tinh Quàng Tn phé 
duyt theo dung quy djnh. Riêng huyn Dão Con CO do din tIch nhO (230 ha) và 
không có thay dOi, biên dng ye sir diing dat trong kS' quy hoch nén kbông 1p 
diêu chinh. 

- K hoch sir dçing dt cp huyn: Tir näm 2015 dä thirc hin theo dung quy 
djnh cüa Lu.t Dat dai näm 2013 cOa 9/10 huyn th. Riêng huyn Dão Con CO chi 
1p cho các näm 2015-2017, các nàrn sau không có thu câu si'r ding nên khOng lap. 

- Di vi cp xä: Trin khai 1p quy hoch sà dung dt dn näm 2020 và k 
hoch scr ding dat cho mt so dn vj cap xã (58/141), sau khi Lut Dat dai näm 
2013 dirqc thông qua và có hiu hrc thi quy hoch cap xä di.rgc tIch hqp vào quy 
hoach si.'r dung dat cap huyn. 

b) Giai don 2021-2030 

Thirc hin Lu.t quy hoch, Nghj quy& s& 751/2019/UBTVQH14 ngày 
16/8/2019 cüa Uy ban Thirng vti Quoc hi giái thIch rnt so diéu cüa Lut quy 
hoch, UBND cp huyn dã 1p quy hoch sir d%mg dat den nm 2030 Va ké hoach 
sr diing dt näm 2021 và dâ dirqc UBND tinh phê duyt 10/10 dn vj cap huyn dê 
kjp thii phic vi cho phát triên kinh tê, xã hi trong giai dotn m&i. 

1.5. Vic quãn l, sfr ding dt nông, lam trtthng, dt djch vi và chuyn di 
mi,ic dIch sir diing dat. 

Tren dja bàn tinh Quang Trj, hin ti cO 04 Cong ty nOng nghip dang quãn 
l, sir dicing dt, trong do cO 01 Cong ty dã phé duyt phirang an Co phân hOa 
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(Cong ty TNHH MTV Cao su Quáng Tr/) và 03 Cong ty lam nghip dã phê duyt 
phucing an sir ding dat và hin nay dang thirc hin thu tiic dê phê duyt phucing an 
Co phân hóa (gôm: Cong ty TNT-il-I MTV Lam nghip Di.ràrng 9, Cong ty TNT-IT-I 
MTV Lam nghip Triu Hãi, Cong ty TNT-il-I MTV Lam nghip Triu Hâi). Cii the 
nhu sau: 

a) Cong ty TNHH MTV Lam nghip Dtxng 9: 

- Dâ d119rc UBND tinh phê duyt phwmg an si'r diing dt tai  Quyt djnh S 

3580/QD-UBND ngày 10/11/2021; din tIch Cong ty TNHH MTV Lam nghip 
Du?mg 9 dixcc gii li tiêp tiic sfr ding là 3.849,213 ha (dat thng san xuât 3.848,40 
ha, dat thucing mai,  djch vi.i: 0,813 ha). 

- Din tIch Cong ty bàn giao dja phucing là: 3.041,5 ha (2.995,4 ha dâtri'rng 
san xuât và46,1 ha dat thng phông h (thuc phu&ng 3, TP. Dông Ha)), chiêm t 
1 44,14% tong diên tfch. 

Trong tng s 2.995,4 ha dt thng san xut bàn giao dja phi.wng, hin nay dâ 
có: 1.325,10 ha dugc bàn giao ye dja phi.rcing quàn 1 (gOm: 763,32 ha ti dja bàn 
xã Cam Tuyên dirqc UBND tinh thu hôi dat theo Quyêt djnh so: 2698/QD-UBND 
ngày 07/10/20 19 và 56 1,78 ha ti x Linh Thuqng (nay là xâ Linh Trung) dtrçic 
UBND tinh thu hôi theo Quyêt djnh so: 292 1/QD-UBND ngày 20/10/2019. Din 
tIch con 1i 1.670,0 ha sê duçic bàn giao cho dja phrnmg theo 1) trInh thanh 1, khai 
thác cay cüa Cong ty. 

b) Cong ty TNT-IH Lam nghip Triu Hãi: 

- Dã duçc UBND tinh phé duyt phucing an sir d1ng dt t?i  Quyt djnh 
4243/QD-UBND ngày 15/12/2021; din tIch Cong ty di.rçic giü li tiêp tic si:r dung 
là 4.065,83 ha (4.063,9 1 ha dat thng san xuât; 1,32ha dat nông nghip khác và 0,60 
ha dat tru s& lam viêc). 

- Din tIch bàn giao dja phucing là: 986,94 ha dt rimg san xut, chiêm t' 1 
19,53 % tong din tIch. I-lien nay, Cong ty dã bàn giao dja phucrng quàn l là 
85 6,94 ha gôm: 

+ 420,4 ha ti xã Triu Ai, huyn Triu Phong, dixçic UBND tinh thu hi tai 
Quyêt ctjnh so: 2760/QD-UBND ngày 12/10/2017; 

+ 144,54 ha tai vOng Khe Kh, xâ Hài Phii, huyn Hái Lang, ducic UBND tinh 
thu hOi ti Quyêt djnh so: 867/QD-UBND ngày 26/4/2018; 

+ 292 ha ti thj xa Quãng Trj (ducic UBND tinh thu hi các ti Quyt dnh s& 
7231QD-UBND ngày 11/4/2016, sO: 2815/QD-UBND ngày 10/10/2017, so: 
2004/QD-UBND ngày 3 1/8/2018). 

+ Din tich cOn li 130 ha (110 ha ti xà Hãi L, 20 ha ti xã Triu Ai) sê 
duçic bàn giao cho dja phuung theo 1 trInh thanh l, khai thác cay cüa Cong ty. 

c) Cong ty TNHH MTV Lam nghip Bn Hãi: 

UBND tinh dang xem xét d phê duyt phucing an sir diing dt, cii th: din 
tIch Cong ty giü li tiêp Wc sii'r ding là 5.98 1,40 ha. Din tIch bàn giao djaphuang: 
2.684,2 ha, chiêrn 30,97 % tOng din tIch (trong do dat rirng san xuât chiêrn 
21,25% so vi tong din tIch rirng san xuât); baogOm: Dat thng trOng san xuât: 
1.484,0 ha; dat thng tr nhiên san xuât: 660,7 ha, dat rung tr nhiên phOng h 516,0 
ha; dat có rirng trOng phOng h 15,9 ha; dat phi nông nghip 7,6 ha. Hin nay, Cong 
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ty dã phi hqp véi dja phucing t chirc bàn giao dAt ti thirc dja dê quãn 15' là 220 
ha. 

1.6. Viêc xü 15', thu hi cac diên tIch dAt dai, mt m.thc st'r diing không dung 
quy djnh cüa pháp 1ut, sr ding dat sai m11c dIch, sai quy hoch, kê hoch sü ding 
dat, s.'r ditng lang phi, kern hiu qua, bó hoang hóa và lan chiêm dat trái quy djnh. 

Tinh Quãng Trj có din tIch tr nhiên 470.123 ha; Dan so näm 2017 là 
627.558 ngtr&i, mtd dan so 132 nguàilkm2. Toàn tinh có 10 dcin vi hành chInh, 
bao gôm: thành phô Dông H, thj xA Quãng Trj và 08 huyn là VTnh Linh, Gio 
Linh, Cam L, Triu Phong, Hài Lang, Hi.ràng Hóa, Dakrông và huyn Dáo Con 
Cô; Thành phô Dông Ha là trung tam tinh ly cüa tinh. 

Theo kt qua thong kê dAt dai nàm 2020, din tich tr nhiên cüa tinh Quãng 
Tn là 470.123 ha, ducc phân thành 3 1oi dat chInh nhu sau: Dat nông nghip có 
din tIch lón nhât vi 414.642 ha, chiêm: 88,20%.; Dat phi nông nghip có din 
tIch nhô nhãt vâi 42.926 ha, chiêm: 9,13%; Dat chua sir di1ng có din tIch 12.555 
ha, chiêm 2,67%. 

HAu ht din tIch dAt nông nghip duçrc khai thác, sir diing Co hiu qua 
(không có qu5 dat nong nghip bô hoang không si:r di1ng). Vic chuyên doi mic 
dIch sir ding dat tir dat nông nghip sang miic dIch khác dugc thrc hin theo dung 
quy djnh pháp lut; dc bit là dat trông lüa, dat ±ng truâc khi chuyên mi1c dIch 
phãi trInh HDND tinh chap thun chit trucrng. 

1.8 TInh hInh giái quyt tranh chAp, khiu ni, t cáo và vi phm pháp lu.t 
ye dat dai 

- S lucing &m thu khiu ni, t cáo tang vuçit so vài các näm gAn dày. HAu 
hêt, các vi vic dã tiêp nhn dâ giâi quyêt kjp thii không có dcin thu ton d9ng. Các 
quyêt djnh giái quyêt dêu hçip tInh, hçrp 15', dung quy djnh cita pháp lutvà ducicthi 
hành dày dii. Cong tác giái quyêt khiêu ni, to cáo dà tp trung giãi quyêt dirt diem. 
Nhfrng vi.i vic phi.'rc ttp dêu to chirc dôi thoi, cong khai, hOa giài và lay 5' kiên 
tham van các ngành lien quan. Các vi vic dã disçic giái quyêt dung trInh tsr, thu tic 
chit chê theo quy djnh cita pháp 1ut. 

- Thông qua cong tác giai quy& khiu ni, ti cáo dâ phát hin mt so bAt cAp 
trong các quy djnh ciia pháp lu.t, dã kjp thai dê xuât bô sung các van bàn quy 
phm pháp lut, va.n bàn hithng dan phit hqp vri dc diem, tInh hInh dja phucing. 

2. V quail 15', khai thác, sir dting tài nguyen nu*c và tuân thu các nguyen 
tác, các quy djnh v khai thác, sir ding tài nguyen nu'óc. 

Dn ngày 31/12/2021, trên dja bàn tinh hin có 85 giây phép tâi nguyen ni.rrc 
dang cOn hiu lirc, trong do: 

- B Tài nguyen và MOi trung cAp 13 giAy phép: 

+ Khai thác, sir diing nuc nuôc rnt (thu5' din): 11 giAy phép; 

+ Xá nuâc thai vào nguôn nuóc: 02 giay phép. 

- UBND tinh cAp 72 giAy phép: 

+ Khai thác, sir diing nuc nuc mit: 28 giAy phép. 

+ Khai thác, sir d%lng nuóc dtr6i dAt: 21 giAy phép. 
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+ Xã nithc thai vào ngun ni.thc: 23 giy phép 

Các h sc dâ dtxorc thm dinh cp phép dñng theo quy djnh cüa pháp lut. 

Thirc hiên Nghj dnh s 82/201 7IND-CP ngày 17/7/2017 cUa ChInh phü quy 
djnh ye phuang pháp tInh, mc thu tiên cap quyên khai thác tài nguyen nuâc, tInh 
den ngày 31/9/2021, tinh dã phê duyt dôi vâi 29 giây phép thuc thâm quyên cap 
phép cüa UBND tinh (18 nuâc dithi dat, 11 nuâc m.t) vâi tong sO tiên là 2,5 t' 
dông. 

3. Quãn I, khai thác, sfr ding tài nguyen khoáng san 

- Cong tác cp phép khoáng san: Tü 01/2017-31/12/2021, tinh dã cap 19 giây 
phép khai thác khoáng san (03 mO dá,14 mO cat, sói, 01 mO titan, 01 mO dat). 

- Du giá quyn khai thác khoáng san: Tir näm 2017 dn nay, dã t chirc 03 
lan dâu giá quyên khai thác khoáng san (vao nAm 2017, 2019 và 2021), két qua có 
08 dan vj tiling dâu giá (06 mO cat, sOi, 01 cIa, 01 titan). 

+ Tir näm 2016 dn nay, phê duyt tin cp quyn khai thác khoáng san 48 dir 
an khoáng san vài tong so tiên 37,7 ti'. 

- Cong tác thm djnh cp phép hot dng khoáng san duçic thirc hin dam báo 
các quy djnh cüa pháp 1u.t, các khu vrc cap phép dêu näm trong quy hoch thäm 
do, khai thác khoáng san; không thuc khu virc cam, tm th&i cam hot dng 
khoáng san; thuc khu virc không dâu giá quyén khai thác khoáng san hoc cIa 
trüng dâu giá quyên khai thác khoáng san; các dan vj hot dng khoáng san dam 
bào nàng lirc trong hoat dng khoáng san; Co Báo cáo dánh giá tác dng môi 
truO'ng hoc cam kêt bâo v môi tru0ng, ké hoich bão v môi tnr?mg, dir an câi tio 
phiic hôi môi truâng theo quy djnh. 

4. Quãn I, khai thác, sr diing tài nguyen bin và hal dão 

Tuyen truyn, ph bin các quy djnh, van ban quy phm pháp lut v linh 
vrc biên và hãi dão thông qua các hot dng tuyên truyên Tuân lê Biên và Hái dáo 
Vit Nam, ngày Di duang the giOi hang näm, to chirc tp huãn, hi thào nãng cao 
kién thüc pháp lut ye linh virc biên và hâi dão cho các cap, ngành, dja phi.rang. 

Trin khai xây dijng h thng ca sà dü lieu tâi nguyen, môi tru&ng yang biên 
yen b và hãi dáo tinh Quãng Ti-i, hoàn thanh và dua vào s1r dçing, cp nht di lieu 
hang näm. 

Triên khai quy hoch Phãn vüng chirc näng vüng bi tinh Quãng Tn dn näm 
2020, thin nhIn den näm 2030 nhäm khai thác, sir ding hçip l tài nguyen yang bi 
cIa dirge UBND tinh phê duyt t?i  Quyêt djnh so 3533/QD-UBND ngày 
20/12/20 17. Xây drng ho sa tài nguyen hãi dáo tinh Quãng Trj nhäm quãn l tài 
nguyen hãi dào mt cách cO h thOng, khoa hçc, thông nhât trên Ca nuâc. Triên 
khai thiet 1p hành lang bâo v bi biên tinh Quáng Trj, cIa hoàn thành cam moe 
ranh giâi hành lang yà bàn giao cho các dja phuang quãn l (Quyêt djnh so 
3064/QD-UBND ngày 27/10/2020 ye vic phê duyt ranh giài hãnh lang báo v 
b bien tinh Quâng Trj). Diêu tra, khão sat khu wc bién dê nh.n chIm chat do thai, 
nao vet tren dja bàn tinh, nhãm 1ira chn vi ti-I phü hgp, dáp irng các yêu câu thixc 
tin cüa dja phirnng. 

5. Quãn I, khai thác, sü dtrng tài nguyen rung 
Vâi m1c dIch quãn l, bão ye t& din tIch ilmg hin co, iru tiên ilrng tir nhiên, 
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thng dc diing, phông h; quãn 1, si:r diing tài nguyen thng ben vung; gópphãn 
bào ye môi tnrng, sinh thai, bâo ton da dang sinh h9c, thIch img vOi biên dôi khi 
h.u; tao  ra san phâm hang boa có giá trj gia tang cao và thu nhp tr rirng. UBND 
tinh dã t.p trung chi dao  các cap, các ngãnh huy dng duqc các nguôn lirc tham gia 
bâo v và phát triên, gop phân lam cho din tIch, chat hiçing thng ngày càng ducic 
nãng cao; cong tác quãn 1 thng luôn drçrc quan tam chi dao  và to chüc quãn 1 
quy hoach  h thông thng phông h dâu nguôn, phông h cat yen biên, h thông 
rrng d.c ding, rmg san xuât, phát triên lam nghip xã hi trén dja bàn tinh. NhIn 
chung, giai do?n 2016-2021 d th?c hin tot cong tác quãn 1, bão v các din tIch 
rirng tr nhién và thng trông trên dja bàn. D che phü thng toàn tinh luôn giü vüng 
mirc on djnh cao so vâi mrc bInh quân cüa Ca nithc, cii the: näm 2016 dat  50,1%; 
näm 2017 dat  50,1%; nAm 2018 dat  50,1%; näm 2019 dat  50,1%, nm 2020 dat 
50%; näm 2021 uâc dat 50%. 

Cong tác quán 1, khai thác, si'r dicing tài nguyen r1rng trên dja bàn tinh giai 
doan 2016-2021 luOn bão dam tuân thu các nguyen täc, các quy djnh ye khai thác, 
sir diing tài nguyen thng: Phü hçip vi chiên luqc phát triên lam nghip; dung quy 
hoach, ké hoach bâo v và phát triên thng; Báo v, chông cháy riirng và phát triên 
ben vüng tài nguyen rirng; Kêt hç'p bão v và phát triên thng viii khai thác hcip l 
dê phát huy hiu qua tâi nguyen rrng; Báo dam hài hôa lqi Ich giia Nba nuâc vói 
chü rmg, gita lçii Ich kinh tê cüa thng vOi lçii Ich phông h, bão v môi tnr?Yng Va 
bão ton tài nguyen. 

Cong tác quân l, khai thác, sir diing tâi nguyen rirng trén dja bàn giai doan 
2016 - 2021 dã xác djnh và thçrc hin dung các mic tiêu, chi tiêu tiêt kim và yêu 
câu chông lang phi trong quãn 1, khai thác, sir dung tài nguyen rimg dâ dê ra; da 
xay drng k hoach yà các bin pháp dê thirc hin mlic tiêu, chi tiêu tiêt kim và yêu 
câu chông lang phi trong quàn l, khai thác, sO dung tài nguyen rtrng; Si:r ding 
dung miic dIch, dung ranh giói dã quy djnh trong quyêt djnh giao, cho thuê rimg và 
theo quy ché quàn l rrng; thumg xuyén to chüc kiêm tra vic khai thác, sü dung 
tài nguyen thng; phát hin và kjp thai xi:r l theo thâm quyen xtr l hành yj lam buy 
hoai, gay that thoát, lang phi tài nguyen thng. 

VL Quãn I hot dng san xut, kinh doanh cüa DNNN 
Giai don doan 2016-2021, các doanh nghip trên dja bàn tinh luOn chü tr9ng 

vic nâng cao hiu qua sir dung von, giãm thiêt tôi da nr qua hon. So von chü sâ 
hthi dâu ks': 1.247.574 triu dOng, so von chü sâ hüu cuôi k: 1.887.377 triu dông. 
N phâi thu khó dôi dâu ks': 1.232 triu dông, cuOi ks': 874 triu dOng. 

Trong quail l, sir dng vn NSNN và ngân sách nhà nuâc khác tai  doanh 
nghip, hang nàm các doanh nghip tiên hành kiem ke, dárih giá tài san, trang thiêt 
bj lam viêc, xe ô to và kjp thai thanh 1 các tâi san hu hOng. Trong giai don 2016-
202 1, so hxçing xe 0 to dâu kS':  16 Xe, SO 1ung xe mua mi trong kS':  2 xc vâi giá 
trj: 1.477 triu dông, so 1uçTng xe thanh 1: 2 xe vol giá trj: 230 triu dông. 

Thirc hin theo quy ch chi tiêu ni b cüa ttirng doanh nghip, kim soát cht 
chë chi phi hoat dng, chi phi quàn l, trit dé tiet kim chi thtthng xuyên, thrc 
hin các bin pháp phü hçp, hiu qua e tiet kim chi phi nhien, vt lieu, din, 
nuOc, din thoai, van phông pham và các chi phi khac. Giai doin 2016-2021 da tiêt 
kim dirge chi phi nguyen, v.t lieu: 14.044 triu dOng; tiet kim din: 1.190.570 
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Kwlh; Tit kim xäng, du: 865 lit; Tit kim chi phi quàn 1: 7.308 triu dông. 

So luçing dir an thrc hin dung tiên d, có hiu qua trong giai don 2016-
2021: 46 dir an. Chi phi dâu tu tiêt kim dixqc: 2.134 triu dông, trong do: 

-Tiét kim thm djnh, phé duyt dr an, thng dr toán: 3 triu dông; 
-Tit kim thrc hin ctu thu, chào hang c?nh  tranh: 758 triu dng; 
-Tit kim thirc hin du tu, thi công: 1.247 triu dông; 

-Tit kim thm tra, phé duyt quyt toán: 126 triu dng. 
VII. Cong tác thanh tra, kim tra, xtr I vi phim trong THTK, CLP ti 

d!a phirong 
Cong tác THTK, CLP dugc xác djnh là nhim v  quan tr9ng, UBND tinh dã 

chi dao,  quán trit và triên khai thirc hiên dông b nhiêu giái pháp và dã dt nhUng 
kêt qua quan trçng. Các cci quan trong h thông chinh trj dêu quán trit và chi djo 
thirc hin cong tác tuyen truyên, nâng cao thirc và hành vi ye THTK, CLP; dä chü 
trçng tang ci.thng cong tác thanh tra, kiêm tra cong tác THTK, CLP, trong ctó chCi 
tr9ng các cuc thanh tra ye ché d, djnh mIrc, tiêu chuân trong tài chInh ngãn sách, 
dâu tu xây dung ci bàn, dat dai..., tang ctthng các cuc tranh tra trách nhim và 
thanh tra chuyên dê nhàm gop phân phát huy hiu qua vic phOng ngüa, chãn chinh 
và xà 1 sai pham. Dông thii gop phãn xay dirng và hoàn thin the chê, chü tnrang, 
chInh sách ye THTK, CLP. 

Giai don 2016-2021, Thanh tra tinh và Thanh tra các Si, ngành, dja phung 
không thirc hin các cuc thanh tra chuyên dê ye THTK, CLP; tuy nhiên UBND 
tinh dã chi do Thanh tra tinh và Thanh tra các S&, ngành, dja phucrng trong qua 
trInh xây drng ké hoach thanh tra và thirc hin các cuc thanh tra hang näm ye kinh 
tê-xA hi dâ lông ghép thanh tra cong tác TI-ITK, CLP, các cuc thanh tra trách 
nhim và thanh tra chuyên dé. Két qua dt duçrc nhii sau: 

- Toàn tinh dã trin khai 385 cuc thanh tra cO lien quan dn ni dung THTK, 
CLP ti 450 dcm vj, dà ban hành 373 kêt Iuãn thanh tra. 

- Tong vi pham ye kinh t& Tin và tài san quy thành tin: 50.382 triu dng 
và 61.262 m2  dat, thu hôi ye NSNN 30.831 triu dông và 39.740 m2  dat; xir 1 khác 
ye kinh tê 19.55 1 triu dông và 2 1.522 m2  dat. 

B. DANH GL& CHUTG 
I. Kêt qua dt dirçrc 
Uy ban nhân dan tinh dã tp trung lãnh dao,  chi  dao  các Co quan, don vi, dja 

phi.rong thirc hin nghiêm ti1c cac giãi pháp ye cong tác THTK, CLP; gOp phân cat 
giám chi tiêu công, ph%ic vi tot cong tác dam bão an sinh xa hi; thrc hin tOt các 
quy trInh ye cong khai tài chinh, kê hoach dâu tu cong. xây dimg, quy hoach sir 
sting dat, tài nguyen thiên thiên, tãi nguyen rimg,... 

Các co quan, don vj, dja phuong dã lam tt cong tác THTK, CLP và dat ducic 
kêt qua nhât djnh, trên co s do thirc hin tot các co ché quãn i ye tài chinh; dc 
bit là thrc hién quy djnh quyên fl.j chü, tir chju trách nhim ye sr diing biên chê và 
kinh phi quãn 1 hành chinh trong Co quan. 

Vic tuyên truyn, ph bin các chü trucing, chInh sách, pháp lust v THTK, 
CLP ducic day math, tao s1r chuyén biên tIch circ trong nhn thIrc, hành dng cüa 
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can b, dàng vien, cong chüc, vién chüc và toàn xa hi, gop ph.n thirc hin t& 
nhim vi phát triên kinh té - xâ hi cüa tinh. 

Cong tác quàn I nhà ntrâc &rçlc tAng cithng, phát huy t& vai trô cüa các ca 
quan tham muu trên các linh vrc kinh tê, xâ hi gop phân han  chê sai sat, ton tai 
trong quàn 1 kinh tê, xâ hi trên dja bàn tinh. 

II. Nhü'ng tim ti, h.n ch, nguyen nhn, bài h9c kinh nghim: 
1. Nhü'ng tim tii, hkln  chê: 
- Viêc thirc hin các bin pháp THTK, CLP tai  mt sim co quan, dan vj, dja 

phrcmg hiu qua chra cao; xay dirng ni dung chirmig trmnh hành dng, kê hoach 
thirc hin các chü tnrang cüa Dàng, chInh sáchpháp lu.t cüa Nhà nithc ye tiêt 
kim, chong lang phi con chung chung chua cii the. 

- Cong tác báo cáo cüa mt s co quan, don vj, dja phixang chiia dam bão yéu 
câu ye ni dung và thi hn theo quy djnh nên vic dánh giá ye tInh hInh và kêt qua 
cong tác THTK, CLP chixa toàn din, chm trê và ành hu&ng den cong tác tOng 
hçp báo cáo. 

2. Nguyen nhân: 
- Mt s Ca quan, don vj, dja phuung chiia nhn thüc duçic dy dü mijc dIch, 

sir quan trçng cüa cOng tác THTK, CLP. Cong tác xây dçrng Chuung trInh, Kê 
hoach THTK, CLP cOn chua cii the, chixa sat vó'i thirc tê và chua phü hçip vó'i 
nhim vj chuyên mon cüa ccv quan, don vj, dja phuo'ng mInh. 

- Nàng li:rc cüa mt s b phn cOng chirc duqc phân cong cong tác tng hçip 
báo cáo tai  mt so ccv quan, dan vj, dja phuung cOn han  chê; 

3. Bãi h9c kinh nghim: 
- Tang cung cong tác tuyên truyn, giáo dic nâng cao nhn thüc, dc bit là 

dê cao trách nhim cüa ngithi dirng dâu trong THTK, CLP. 

- Cong tác phM hçip giüa các ccv quan, don vj, dja phuang trong cong tác báo 
cáo vic THTK, CLP can cht chë, hiu qua. 

- TAng cix?mg cong tác kim tra, giám sat vic THTK, CLP tai  các ccv quan, 
dan vj, dja phuang. 

C. CAC GIAI PHAP NANG CAO HLU QUA CONG TAC THTK,, CLP 
TRONG THaI GIAN T(I 

1. TAng ctrO'ng cong tác IAnh dto, chi dio v THTK, CLP: 
Thu tru&ng các Sv, ban, ngành, doàn th c.p tinh, doanh nghip nhà nuOc, 

Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, thành phO, thj xA, có trách nhim chi ctao, quán 
trit vic thirc hin THTK, CLP theo djnh hixâng, chü tnrang cüa tinh ye THTK, 
CLP, xác djnh day là thim vii quan tr9ng, xuyên suOt. Xây drng kê hoach thirc 
hin các m11c tiêu, chi tiêu tiet kim cho tfrng nAm cüa trng don vj, tirng lTnh virc 
ducvc giao phii trách, trong do can phân công, phân cap ci the, rO rang trách nhim 
cüa tirng ccv quan, to chi.'rc, dan vj trirc thuc, trng can b, cong chIrc, vien chirc; 
gn vâi cong tác kiem tra, dánh giá thu&ng xuyên, dam bâo yic thirc hin THTK, 
CLP dat  hiu qua. 

2. Day mnh cong tác tuyên truyn, giáo dic nng cao nhn thfrc trong 
THTK, CLP: 

- Tip t11c thông tin, ph bin pháp 1ut v THTK, CLP và các chü truang, 
chInh sách cüa Dãng và Nhà nuOc có lien quan den THTK, CLP thông qua các 
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phuong tin thông tin dai  chüng, hi nghj qun trit, tp hu.n d tuyên truyn, giáo 
diic sâu rng den di ngü can b, cong chüc, viên chüc, ngithi lao dng trong 
doanh nghip nhm nâng cao, thông nhât nhn thirc, trách nhim ye miic tiêu, yêu 
câu, nghia cüa cong tác THTK, CLP; dc bit là trách nhim cüa ngiri dcrng dâu 
ca quan, dcm vj trong THTK, CLP; 

- Kjp thñ biu dung, khen thithng nhUng giiong diên hInh trong THTK, 
CLP; báo v nguôi cung cap thông tin chông lang phi. Tang ci.thng giáo diic phâm 
chat, dao  dirc và trách nhim cong vi; dê cao trách nhim cüa ngithi dung dâu 
trong THTK, CLP. Nêu cao tinh than trách nhim và vai trô cüa các c quan thông 
tan, báo chI trong cong tác tuyên truyên ye THTK, CLP. 

3. Tang ctrorng cong tác chi dio, diu hành, to chu'c thirc hin trên các 
limb virc THTK, CLP trong do tp trung vào mt s Iinh vrc sau: 

- T chi'rc diu hành di,r toán ngãn sách nhà nijóc chü dng, chit chë, bâo dam 
k cuong, kS'  lut tài chinh, ngân sách. Cci câu lai  thu, chi ngãn sách nhà nurc; thng 
t trçng thu ni dja, các khoãn thuê trirc thu trong tong thu ngân sách nhà nuâc dê 
nâng cao tInh ben vtrng cüa nguOn thu ngân sách, chü dng can dôi ngân sách nhà 
ni.rcc; co câu laj  chi ngân sách nhà ni.râc theo hrnng hiu qua, giãm dan t tr9ng chi 
thuing xuyên, bô trI hçip l cho chi dâu tu phát triên. Tang cuèng giám sat và cOng 
khai, minh bach  vic sir ding ngan sách nhà nix6c, nhât là trong các linh vrc dé 
phát sinh that thoát, lang phi. Nghiên cüu xây dimg các tiêu chi, giám sat, dánh giá 
vic quãn l ngân sách theo kêt qua thirc hin nhim vi1 theo quy djnh cüa Lut 
ngân sách nhà nithc; 

- To chuc trin khai thirc hin t& các quy djnh cüa Lust  dAu tu cOng va cac 
van bàn hurng dan thi hành. Tang cuèng vai trô các cci quan quãn l nhà nilóc i 

giai don chuân bj dâu ttx, khäc ph1ic tInh tr1ng chuãn bj so sai và quyet djnh chü 
tnnmg dâu tu mt each cam tInh, hInh thuc, gay lang phi, that thoát, kern hiu qua. 
Trong vic thãm dlnh  trInh cap có thâm quyên quyet djnh chü tnrcYng dâu tu, phãi 
thâm djnh lam rO nguOn von và kha näng can dOi vOn cho tüng chuong trInh, dir an 
c the; b dam dij an duçc phê duyt có dü nguOn hrc tài ch.Inh dé thirc hin; 

- Ttp trung rà soát, dánh giá lai  kt qua thirc hin quy hoach, diu chinh các 
ni dung không phü hcip vâi tInh hinh và diêu kin rnâi dê quy hoach thirc sr là co 
sâ cho vic xây dimg các chuung trInh và k hoach dâu tu; 

- Nàng cao ch.t luçing cOng tác du thu, däc biêt là khâu kra ch9n nhà thu, 
1ira chçn nhà dâu tu, bãodãm hra ch9n nhà thâu, nhà dâu tu có dü kinh nghim, 
näng 1irc thirc hin gói thâu, du an theo dung tiên d. Nãng cao hiu qua cong tác 
theo dOi, dánh giá thirc hin ké hoach dâu tu cong và thirc hin các chucing trInh, 
dr an dâu tt.r ci the. Tang ct.thng cOng khai, minh bach  và nâng cao hiu qua cac dir 
an. Tang cung giám sat, kiêm tra, kiêm toó.n, thanh tra dôi vci tat cã các khau 
trong quy trInh dâu tu, dâu thâu, nhât là các dir an dâu tu cOng; 

- Ip  trung rà soát, dánh giá hiêu qua su diing dt; vic giao dt, cho thuê dt 
duçic thirc hin trén co sâ hin trng sir diing dat on djnh lâu dài cüa các to chüc 
ho.c các dir an dâutu dã duçic cap thâm quyên phê duyt, dam báo ding dOi tuçing, 
dung rnic dich nhàm thrc hin tiét kim tài nguyen dat, tránh lang phi trong sir 
ding dat. 

- Quãn 1 và si'r ding hiu qua, hçip l các ngun tâi nguyen thiên nhien và 
bão v môi frt.nYng nhäm dam bão tang tru&ng kinh té nhanh, cãi thin chat luçing 
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cuc sng và phát trin bn vEng; ngãn chn tInh trng khai thác tài nguyen thy 
tin, sCr ding kern hiu qua, gay lang phi, lam cn kit nguôn tãi nguyen thiên nhiên 
và gay ô nhiêm môi tnthng. 

- Dy mnh tái Co cu, nâng cao cht krqng quãn trj và hiu qua boat dng cüa 
doanh nghip nhà nilâc. Xir 1 dôi vói lanh dao  doanh nghip nhà nuâc không 
nghiêm tüc thirc hin hoc thirc hin không có kêt qua Dê an tái c câu, cô phãn 
hóa, thoái von nhà nuc và nhim vi &rqc giao trong quãn l, diêu hành doanh 
nghip; 

- Dy rnanh thiic hin tinh giãn biên ch, co cu lti di ngü can b, cong chirc, 
viên chirc gän vyi cãi cách to chüc bô may hãnh chInh nhà nuâc; tang cu&ng cOng 
khai, minh bach  trong hoit dng cong vi, nâng cao nàng 1irc, trInh d di ngI can 
b, cong chirc, viên chüc, gop phân nâng cao näng hre, hiu qua boat  dng cüa h 
thông chinh trj; 

- Dy m?nh  cong the dào tao  nâng cao chit luçrng di ngü can b)làm cong the 
quyêt toán cac dr an dau ttr a huyn, xâ nhäm nâng cao tién d) và chat ltrqng cong 
the thanh quyêt toán von dâu hr các di an hoàn thành sü ding vOn nhà nuóc, gop 
phãn bão 4 lçii Ich hqp pháp cüa nha thâu và hn ché that thoát ngân sách nhâ 
ni.thc. 

4. Thurôiig xuyên kim tra, thanh tra, xi.r I nghiêm các vi phim quy dinh 
v THTK, CLP 

- Tang cizang cOng tác thanh tra, kim tra vic xây dirng và thrc hin Chiiang 
trInh THTK, CLP; thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
trong các linh virc theo quy dnh cüa Lu,t THTK, CLP. Các Sâ, Ban, ngành, don 
vj, dja phucrng xây dmg kê hoach  kim tra eii the (giao thãnh chi tiêu) lien quan 
den THTK, CLP trong do, xây dirng kê hoach  và tp trung to chüc kiêm tra, thanh 
tra mt so ni dung, 1mb vi1c, cong trinh tr9ng diem, cli the can tp trung vào các 
lTnh virc sau: 

+ Co ch diu hành và t chirc thirc hin các D an, Chuong trInh có ngun tir 
ngân sách nhà niiOc cüa các S, Ban, ngành, dja phuong; 

+ Quãn 1, sü diing dt dai; tài nguyen thiên nhiên; 
+ TInh hInh trin khai thi1c hin các dr an dtu hr sü diing ngân sách nba nuâc 

hoc có nguôn gOc tü ngân sách nha nuac; 

+ Quan l, sir ding tni si lam viêc, nhà cong vii, cOng trInh phñc lçi và djch 
v1 cong cong; 

+ Quãn 1, sCr diing kinh phi các chuong trinh miic tiêu quôc gia; chuung trInh 
m11c tiéu; các qu tài chInh; 

+ Mua sm, hang bj, quán 1, sü diing phucing tin di iai;  trang thiêt bj lam 
vic; trang thiêt bj y té, thuôc phOng bnh, chtta bnh phiic vi hoat  dng cüa CáC co 
sâ y tê do ngãn sách nhâ nithc cap kinh phi; 

- Thu truàng cãc don vi chü dng xây dirng k hoach kim tra, tçr kiêrn ha tai 
các don vj và chi do cOng tác kiêm tra, tr kiem tra t?i  don vi trrc thuc. 

- EMi vri nhüng vi phm diiçic phát hin qua cong the thanh tra, kirn tra, thu 
tnn1ng don vj phãi kh&c phc, xi'r 1)2 ho.c dê xuât, kiên nghj co quan có thârn quyên 
eó bin pháp xü 1)2. Thirc hin nghiem các quy djnh cüa phap lutt ye xi:r 1)2 vi phm 
dôi vài ngi.rô'i dirng dâu co quan, don vj d xay ra lang phi. 
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5. Tang cuô'ng thirc hin cong khai, nãng cao hiu qua giám sat THTK, CLP: 
- Ngixbi dirng du cci quan, don vj si'r diing ngân sách nba nithc phãi thirc hin 

trách nhim cong khai theo diing quy djnh cüa pháp 1ut, tp trung th1rc hin cong 
khai vic si'r diing ngãn sách nhà nuóc và các nguôn tài chInh dirçvc giao theo quy 
djnh. Khuyen khIch thçrc hin hInh thüc cong khai trên trang thông tin din tü nhäm 
nãng cao hiu qua và tiôt kim ngân sách (tth nMng ni dung thuc bI mit nhà 
nithc theo quy djnh cüa pháp 1ut); 

- Phát huy vai trô giám sat cüa các t chi1rc, doàn th trong co quan d kjp thai 
phát hin các hành vi vi phm ye THTK, CLP. Tang cuing vai trô cüa ngu?ñ dan 
trong vic theo dôi, dánh giá vic chap hành các quy djnh ye quan 1 dâu tu; 

- Thrc hin cong khai hãnh vi lang phi, kt qua xr 1 hành vi lang phi theo 
quy djnh. 

6. Dy mnh cãi each hành chinh, hin di hóa quãn 1; thiyc hin kiên 
tn, kiên quyt, có hiu qua trong cong tác du tranh phông, chng tham 
nhüng, lang phi; tang cu'ô'ng phi hçrp giu'a các co quan trong THTK, CLP: 

- Tang cuing cong tác chi do vic thirc hin cãi cách hành chinh cüa các cp, 
các ngãnh gàn vi THTK, CLP trong các 11th vrc; thirc hin có hiu qua hin dai 
boa quãn I hành chinh nhà nuâc thông qua vic hoãn thin và day m?nh  hot dng 
cüa mng thông tin din tCr hãrth chinh cüa ChInh phü trên Internet; 

- Tiêp tic d.y mnh cãi cách thu tic hh chInh trong tAt cã các llnh vrc; 
nâng cao hiu qua cOng tác kiêm soát thu tiic hành chInh, trong do chü trçng vic 
thâm djnh, rà soát các van ban quy phm pháp 1ut quy djnh ye thu tiic hành chInh 
cüa các cci quan nba nurc dja phuong, bãi bO các thu tVc  hành chInh gay trâ ngi 
cho phát triên san xuât, kinh doanh; 

- Các S&, Ban, ngành, dja phucmg trin khai có hiu qua phap Iut v phOng 
chông tham nhüng, TI-ITK, CLP; dê ra các bin pháp cit the dê tang cng tInh 
cOng khai, mith bach, trách thim trong hot dng cong vv; 

- Tang cung phi hqp trin khai vic THTK, CLP giüa các S&, Ban, ngành, 
dja phuong; phOi hp chat chê gi&a các co quan Dãng, Nhà nuOc, Mt trn tO quOc 
Vit Nam, các doàn the dê thirc hin có hiu qua cOng tác THTK, CLP; phát buy 
vai trO giám sat cüa các tO chrc, doàn the trong co quan, cüa than dan dê kp th&i 
phát hin các hành vi vi phm ye TI-ITK, CLP. 

Tren day là kt qua thrc hanh tit kim, chng lang phi giai don 2016-2021 
cüa tinh Quãng Tn, UBND tinh kInh báo cáo.Iit, 

N.'i nhân: 
- Nhu trn 
- TT/Tinh üy; (B/c); 
- Doàn Dai biêu Quoc hOi  tinh (B/c); 
- TTIHDND tinh (B/cáo); 
- Các Sâ, Ban, nganh cp tinh; 
- UBND các huyn, TP, TX; 
- Luu: VT, TCTM.pW 

HàS5Ding 
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