
1 

 

UBND TỈNH  PHÚ THỌ 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số: 15   /BC-TNMT           Phú Thọ, ngày  12    tháng    năm 2020 
       

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2020  

và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh Phú Thọ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2020 của tỉnh Phú Thọ; Công văn số 1480/STC-TTr ngày 21/9/2020 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu 

năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí (THTK, CLP) 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP 

1. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện theo dõi, tổng 

hợp tình hình, kết quả công tác THKT, CLP tại Sở TNMT:  

Tổ chức quán triệt và chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, 

trong đó đã đưa ra các yêu cầu: cụ thể hóa về dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2020 của UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ 

đạo các phòng, chi cục, các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch, chương trình 

công tác năm 2020 của từng đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác chuyên môn, 

quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi theo quy định của Nhà nước và quy chế chi 

tiêu nội bộ của cơ quan, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc 

biệt chú trọng đến các chủ trương, chính sách pháp luật mới về tài nguyên và 

môi trường ( Luật, văn bản dưới luật, các chế độ, chính sách thay đổi theo quy 

định của Trung ương) có liên quan đến THTK, CLP.  

2. Việc ban hành văn bản triển khai, thực hiện công tác THTK, CLP: Sở 

đã ban hành văn bản có liên quan đến công tác THTK, CLP. 

Ban hành kế hoạch số 3371/KH-TNMT ngày 26/12/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp Tài nguyên và Môi 

trường năm 2020, trong đó đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo tinh thần 

NQ của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh về điều hành NSNN năm 2020.  

Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

3. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức thực hiện pháp luật  

về THTK, CLP: 



2 

 

Đã phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở những 

nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật THTK, 

CLP. Hàng năm phát hành 04 số “ Bản tin Tài nguyên Môi trường với số lượng 

3.280 cuốn/năm; duy trì hoạt động trang Wed về tài nguyên và môi trường tỉnh 

Phú Thọ. 

Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động các văn bản của 

Trung ương, tỉnh, ngành, trong đó tập trung vào các văn bản như: Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ...Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao nhận thức về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, người lao động.  

Sở đã vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở THTK, 

CLP bằng các hành động cụ thể như: Chống lãng phí về thời gian làm việc, tiết 

kiệm trong sử dụng vật tư công trình, quản lý và bảo vệ tài sản công, qua đó đã 

nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức, viên chức và người lao động 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thông qua tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền, truyền thông 

cấp Quốc gia, cấp tỉnh (Tuần lễ Quốc gia, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày 

Nước thế giới, ...); các hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh 

(UBMTTQ, Hội Nông dân, Liên minh HTX, Tỉnh Đoàn Thanh niên ... thực 

hiện: mít tinh, tập huấn, tham quan mô hình, ...) đã góp phần tuyên truyền ý 

thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường cho nhân dân toàn tỉnh. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm được Giám đốc Sở phê 

duyệt, thanh tra đột xuất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình tự giải 

quyết các cuộc thanh tra và vụ việc. Kết quả đã phát hiện, xử lý những sai 

phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, dịch vụ có liên 

quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành trên địa bàn, đồng thời giúp cho các tổ 

chức, cá nhân nắm bắt và hiểu pháp luật liên quan chuyên ngành hơn nữa. 

Một số số liệu kết quả đạt được trong công tác thanh tra năm 2020: 

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 08 đơn vị vi phạm, tổng số tiền: 

1.724.467.000 đồng, trong đó: 

-  Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở: 04 đơn vị, số tiền 127.000.000 đồng  

+ Lĩnh vực đất đai: 02 đơn vị, tổng số tiền 52.000.000đồng; 

+ Lĩnh vực Môi trường: 02 đơn vị, tổng số tiền 75.000.000đồng; 

- Thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh: 04 đơn vị số tiền 1.597.467.000đồng 

+ Lĩnh vực môi trường 03 đơn vị, tổng số tiền 1.477.467đồng; 

+ Lĩnh vực tài nguyên nước 1 đơn vị, tổng số tiền 120.000.000đồng; 

Bên cạnh đó, hàng năm đều có các đợt kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực 

đất đai, môi trường, khoáng sản, nước – KTTV nhằm kịp thời nắm bắt tình 

hình thực tế để có biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng 

sản, nước và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trên địa bàn.  

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành, Công đoàn cơ sở phối hợp với 

Lãnh đạo Sở giám sát công tác tài chính, kế toán của cơ quan, kiểm tra các chi 
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phí của đơn vị trong năm, đồng thời báo cáo công khai tại hội nghị cán bộ công 

nhân viên chức cơ quan. 

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Công tác thông tin báo cáo về 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Sở thực hiện theo quy định.  

II. Tình hình, kết quả THTK, CLP 

1. Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, Sở đã góp phần tiết kiệm chi, nâng 

cao đời sống cho người lao động, phấn đấu duy trì tiết kiệm có tháng lương 13 

cho cán bộ, công chức, người lao động.  

2. Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử 

dụng NSNN thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan 

Chủ động, tích cực trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ, dự án ngay từ đầu năm tạo tính chủ động tiết kiệm cho các đơn vị; 

bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch dự toán năm 

2021; lập dự toán các nhiệm vụ, dự án của Sở đảm bảo đúng chế độ chính sách, 

định mức kinh tế - kỹ thuật quy định của ngành gửi Sở Tài chính thẩm định, 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Trong quản lý NSNN, các nguồn thu từ phí, lệ phí, nguồn kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ luôn gắn với tiến độ thực hiện, thẩm định cấp phát thanh toán 

kịp thời trên cơ sở kinh phí được cấp không để xảy ra các sai phạm, lãng phí 

qua kết quả kiểm tra, quyết toán của các cơ quan chức năng. Tổng số phí, lệ phí 

thu được 9 tháng đầu năm 2020 là 2.856.578.000 đồng. Trong đó, số tiền nộp 

NSNN là 1.857.347.000 đồng.  

Quản lý, sử dụng NSNN đảm bảo đúng mục tiêu, chỉ tiêu theo quy chế 

chi tiêu nội bộ, chế độ đối với các trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo (các 

hội nghị thẩm định ĐTM, kiểm kê đất đai, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, ...), đào tạo CBCCVC, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, xăng xe, ...  

3. Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị 

làm việc của cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị 

Việc mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm 

việc của cơ quan, các đơn vị thuộc Sở đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết 

thực cho công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do nhà nước quy 

định; điều động, vận hành phương tiện đi lại đảm bảo đúng chức danh phục vụ, 

đối với các đoàn công tác (liên ngành, đi cơ sở của các bộ phận, phòng ban) 

thực hiện trên cơ sở kinh phí được UBND tỉnh cấp. Thực hiện mua sắm, sửa 

chữa trang thiết bị (gồm cả mua sắm tập trung) thực sự cần thiết đối với hoạt 

động chung của Sở, của cán bộ, công chức trên cơ sở kế hoạch, dự trù được 

Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

4. Trong đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở làm việc 

Hiện nay, Sở đang quản lý, sử dụng một khu Nhà làm việc được xây 

dựng đưa vào sử dụng từ năm 1996, không phát sinh xây dựng mới; có 02 trụ 

sở làm việc riêng cho các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Quan trắc và BVMT, 
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Trung tâm KTCNTN&MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký 

QSD đất).  

Thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định. 

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực 

quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng 

thủy văn trên địa bàn tỉnh, cụ thể là: 

5.1. Quản lý đất đai 

 Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 

công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, 

thường xuyên phối hợp với UBND và phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thành, thị để hướng dẫn và giải quyết kịp thời các nội dung liên quan 

đến công tác chuyên môn. 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 

Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành, thị 

giai đoạn 2021-2030 theo quy định. 

Tham mưu trình UBND tỉnh 06 hồ sơ thu hồi đất với diện tích 23,12ha 

(gồm: 04 hồ sơ thu hồi đất do sắp xếp xử lý lại nhà đất với diện tích 0,55ha; 02 

hồ sơ thu hồi đất để quản lý với diện tích 22,57ha) đảm bảo việc sử dụng đất 

tiết kiệm, hiệu quả. 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất cho 153  

dự án trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng thời gian 

quy định.  

5.2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp 

thời các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường.  

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các hồ sơ về môi trường. Rà soát, 

thống kê và thực hiện đo đạc lại các thông số trong nước thải phục vụ thu phí theo 

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ ... 

Phối hợp với các Sở ngành, đơn vị chức năng thực hiện thanh, kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch hoặc đột xuất; nắm bắt kịp thời giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu, không để xảy ra các điểm 

nóng về môi trường, ô nhiễm liên vùng, liên tỉnh. 

5.3. Lĩnh vực khoáng sản 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt khu vực đấu 

giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quyết 

định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2020. 
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Đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện dự án Điều tra khoanh 

định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; khu 

vực cấm, khu vực hạn chế việc lấn sông trừ mục đích công cộng, quốc phòng, 

an ninh. 

Tham mưu các văn bản đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung về 

hoạt động khoáng sản; các báo cáo kết quả công tác theo yêu cầu; các văn bản 

đôn đốc các đơn vị báo cáo chấp hành luật khoáng sản; các văn bản trả lời, 

hướng dẫn về thực hiện các quy định pháp luật về khoáng sản. 

Đã thẩm định trình UBND tỉnh cấp: 13 Giấy phép khai thác và tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản. 32 hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng; Gia hạn 04 Giấy phép khai thác khoáng sản; Điều chỉnh 02 giấy 

phép khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 01 hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản; 01 hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

Chủ trì, Phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ tàu khai thác cát trái phép tại 

xã Trưng Vương - Việt Trì; Phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng, lực lượng 

Công an bắt giữ tàu khai thác cát trái phép tại xã Đại Nghĩa – Đoan Hùng; kiểm 

tra hiện trạng san hạ cốt nền tại Công an huyện Thanh Thủy. 

5.4. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hưởng ứng ngày 

nước (22/3) năm 2020 của UBND tỉnh. 

Đề xuất UBND tỉnh về chủ trương thực hiện các dự án: Điều tra khoanh 

định khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; 

Quan trắc tài nguyên nước dưới đất phía nam huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2021- 2025; Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nguồn nước mặt phải lập 

hành lang bảo vệ; danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ; tổ chức công bố theo quy định. 

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 13 giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước; Gia hạn, gia hạn điều chỉnh 05 giấy phép xả nước thải; 08 giấy 

phép khai thác nước nước mặt; Điều chỉnh 01 giấy phép khai thác nước mặt; 

Gia hạn, điều chỉnh 01 giấy phép khai thác nước mặt; 07 giấy phép khai thác 

nước dưới đất; Tham gia thẩm định 01 hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt. 

Thực hiện kiểm tra tại các cơ sở xin cấp phép TNN. 

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở tài nguyên nước chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm 

hiệu quả; thực hiện kê khai và nộp tiền đầy đủ theo quy định tại Nghị định 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước. 

6. Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao 

động tại cơ quan, các đơn vị thuộc Sở. 
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Tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động được duy trì như hàng năm 

(đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao). Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của Sở luôn chấp hành đúng thời gian lao động, thực hiện giờ làm việc hiệu 

quả, làm thêm giờ do khối lượng công việc nhiều, địa bàn công tác xa xôi.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP năm 2021 

Nâng cao vai trò công tác tham mưu trong việc xây dựng, sửa đổi cho Tỉnh 

ban hành các quy định về quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với điều 

kiện thực tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm sử dụng tài 

nguyên có hiệu quả.  

1.Về quản lý đất đai: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt 

công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

được duyệt. Chỉ đạo rà soát thu hồi quỹ đất công tại các địa phương (nhất là cơ 

sở nhà đất dôi dư do sáp nhập, sắp xếp lại) để quản lý và chỉ đạo Trung tâm phát 

triển quỹ đất tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà 

nước.  

Tăng cường công tác quản lý, xây dựng giá đất cụ thể, đảm bảo vừa tạo 

điều kiện cho các nhà đầu tư đồng thời khai có hiệu quả tiềm năng về đất đai, 

tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các 

dự án trọng điểm của tỉnh; làm tốt công tác thống kê đất đai hàng năm và tổng 

kiểm kê đất đai theo quy định. 

 2.Về quản lý tài nguyên: Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan xây dựng Kế 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2050.  

 Quản lý chặt chẽ việc cấp phép và hoạt động khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước theo nguyên tắc bảo vệ và tiết kiệm nguồn tài nguyên gắn với bảo 

vệ môi trường, phát triển bền vững; cập nhật cơ sở dữ liệu về khoáng sản, tài 

nguyên nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ. Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản, tài nguyên nước trái phép. Đôn đốc việc đóng cửa mỏ, cải tạo phục 

hồi môi trường đối với những khu vực mỏ đã chấm dứt hiệu lực giấy phép. Tính 

toán đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước để tăng thu 

ngân sách. 

 Tham mưu khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác nước dưới 

đất; khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 

sông.  Tham mưu UBND tỉnh quy định về đất đắp nền công trình. Đề xuất khu 

vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp với tình 

hình thực tế và quy định của pháp luật.  

3.Về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án: Thực hiện - Lập, phân bổ và 

thẩm định các nhiệm vụ dự án đảm bảo đúng chế độ chính sách của nhà nước, 

phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí của 

nhà nước. 
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4. Về quản lý, sử dụng ngân sách: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính; 

triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí NSNN, 

trước hết là hoạt động mua sắm tài sản, chi đoàn ra, tiếp khách và các khoản chi 

thường xuyên khác; thực hiện công khai minh bạch tài chính ngân sách ở các 

đơn vị hành chính và sự nghiệp. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính của các đơn 

vị trực thuộc theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng 

đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 

2021, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (để t/h); 

- GĐ, PGĐ Sở ; 

- Trang Web của Sở; 

- Văn phòng Sở;; Th, tra. 

- Lưu VT (Th).        
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