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BÁO CÁO 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 
 

Căn cứ vào Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của   Bộ Tài chính 

về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH TIẾT 

KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy 

định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP): (Báo 

cáo, đánh giá cụ thể về những công việc đã và đang thực hiện trong kỳ, kết quả đạt 

được theo tiến độ đến cuối kỳ báo cáo). 

- Lãnh đạo Công ty đã tổ chức học tập, phổ biến pháp luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí,  đặc biệt chú trọng thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghi quyết của 

Trung ương Đảng và của Chính phủ liên quan đến THTK, CLP như: Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP, Chương trình hành động về 

THTK, CLP của UBND Tỉnh… cho toàn thể CBCNVCLĐ trong công ty. 

- Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các 

hình thức thích hợp và có hiệu quả liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. Kịp thời xử lý đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây 

lãng phí. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình 

THTK, CLP và việc THTK, CLP: Nêu rõ các văn bản mang tính chất chỉ đạo, điều 

hành công tác THTK, CLP; nêu rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm đã 

đề ra trong Chương trình THTK, CLP; các biện pháp về THTK, CLP đã đề ra và tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện các biện pháp này theo tiến độ đến cuối kỳ báo cáo 

(bao gồm các biện pháp đã triển khai thực hiện từ trước kỳ báo cáo, đến kỳ báo cáo vẫn 

phát huy tác dụng và có kết quả cụ thể). 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng với các đơn vị cơ sở rà soát lại các  quy 

chế chi tiêu nội bộ; quy chế trả lương, thưởng, phụ cấp và chế độ cho người lao động 

sát thực tế, đúng quy định nhằm đề xuất chỉnh sửa, ban hành cho phù hợp, đạt hiệu quả 

cao trong công việc góp phần tiết kiệm chi phí để tích lũy nguồn hoạt động. 

- Chỉ đạo Phòng kinh tế - kế hoạch  phối hợp cùng phòng Kỹ thuật - QLBVR và 

các lâm trường Tham mưu cho ban giám đốc về công tác bảo vệ và phát triển rừng, xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng sát 

thực tế đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. 
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- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền 

địa phương xử lý diện tích đất nhân dân lấn chiếm từ nhiều năm trước đây đang trồng 

cây lâu năm nằm xen kẽ trên các lâm phần Công ty quản lý theo phương án sử dụng 

đất được cấp thẩm quyền phê duyệt; nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng 

luật và hiệu quả; giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vi phạm vào rừng. Hạn chế canh 

tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp. Đồng thời với việc  rà soát các diện tích đất trống 

một cách rõ ràng, cụ thể và  phối hợp với các cấp  chính quyền, cơ quan quản lý kiên 

quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất trái quy định. Chỉ đạo rà soát các diện tích 

rừng nghèo, để xây dựng dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên góp phần 

nâng cáo độ che phủ của rừng.  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch số 283/KH-

UBND ngày 31/01/2019 của UBND Tỉnh Kon Tum  về việc triển khai thực hiện chỉ thị 

số 01/CT-TTr ngày 05/01/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường công tác chỉ 

đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP: 

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, lãnh đạo Công ty cùng các tổ chức Công đoàn, đoàn 

thanh niên thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung sau: 

- Việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, tổ chức đoàn thể. 

- Việc chi tiêu trong quản lý hành chính  theo quy định.  

- Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại đơn vị. 

- Việc cũng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế cho từng phòng, đơn vị trực 

thuộc phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị. 

- Việc định kỳ thường xuyên tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định 

nhằm phát hiện những sai sót nếu có để kịp thời chấn chỉnh. 

- Việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.  

 Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác này được thực hiện tốt, đúng quy 

định 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP 

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực: 

a. Trong quản lý, sử dụng rừng và đất rừng: 

- Đã xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng 

bền vững giai đoạn   2021 - 2030. Đây chính là cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch 

quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và thương mại lâm sản được tiết kiệm, hiệu 

quả.  

- Đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng:  Như chương trình phòng cháy chữa cháy rừng; Chương trình QLBV rừng 

sát thực tế đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Xây dựng quy chế phối hợp  

giữa đơn vị với các ngành chức năng trong công tác phối hợp kiểm tra, truy quét và xử 

lý các vi phạm về QLBV rừng. 
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng lâm trường, trạm bảo vệ rừng về: phạm vi 

bảo vệ, đối tượng, nội dung bảo vệ và nội quy, quy chế kiểm tra nhằm đem lại hiệu quả 

công việc cao, góp phần tiết kiệm chi phí . 

 + Các trạm bảo vệ rừng thực hiện chế độ ghi chép cập nhật thông tin, tổng hợp 

báo cáo định kỳ đều đặn.  

 + Thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng, nhằm ngăn chặn kịp thời các 

hành vi xâm hại đến rừng.  

 - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiến hành rà soát quỹ đất trống có khả năng trồng 

rừng, các diện tích rừng nghèo để xây dựng dự án trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi 

rừng để đảm bảo tiến độ thực hiện theo như kế hoạch. Xây dựng phương án khoán đất 

lâm nghiệp để liên doanh, liên kết với các hộ gia đình, cá nhân đang cư trú hợp pháp 

tại địa phương nơi đơn vị đứng chân để trồng rừng theo Nghị định số 168/2016/NĐ-

CP, nhằm mục đích:  

 + Đưa việc sử dụng đất đi vào nề nếp. Tránh tình trạng lấn chiếm rừng, đất rừng 

trái pháp luật;  

 + Tạo sinh kế cho người dân, thu hút người dân tham gia trồng rừng, QLBV 

rừng góp phần xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà 

nước với lợi ích của chủ rừng, cá nhân hoạt động lâm nghiệp; Tăng tỷ lệ che phủ rừng. 

- Tiếp tục rà soát các diện tích rừng nghèo, để xây dựng dự án khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh rừng tự nhiên góp phần nâng cao tỷ lệ  che phủ của rừng. 

b. Trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên 

- Xây dựng dự toán chi thường xuyên đúng chế độ, phù hợp với thực tế của đơn 

vị; 

- Xây dựng dự toán chi từ nguồn kinh phí DVMTR  tiết kiệm và sát với thực tế; 

- Sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước tiết kiệm hiệu quả không thất thoát lãng 

phí. 

- Sử dụng xe làm việc, xăng dầu theo đúng quy định, định mức và tiết kiệm. 

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, tiếp khách thực sự cần thiết và theo đúng quy định. 

- Việc trang bị máy tính và các thiết bị văn phòng khác theo đúng định mức, tiêu 

chuẩn và thực sự cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Thực hiện mua sắm đúng 

trình tự quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

c. Trong quản lý lao động, thời gian lao động 

  - Cải cách chế độ tiền lương trong công ty đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng 

lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động gắn với trách nhiệm của người lao động.  

- Duy trì bộ máy hoạt động hiệu quả; thực hiện đào tạo, điều động, luân chuyển 

hợp lý tạo điều kiện cho viên chức quản lý và người lao động phát huy khả năng 

chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ được giao. 

- Quản lý viên chức, người lao động sử dụng thời gian đúng quy định của Nhà 

nước, đảm bảo hiệu quả làm việc. 



4 

d.Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ 

và công trình phúc lợi công cộng: 

Đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về 

đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Không lãng phí. 

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: 

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện:  /  

- Số vụ việc đã được xử lý: /  

- Số người vi phạm và hình thức xử lý:  / 

3. Phân tích, đánh giá: 

a) Đánh giá kết quả đạt được: 

- Đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt chỉ đạo, điều hành, thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội: 

Năm 2022 nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch là 6.104,08 triệu 

đồng. Trừ đi chi phí trả cho cộng đồng dân cư thôn quản lý bảo vệ khoảng 1.500 triệu 

đồng. Trong khi đó Nguồn thu từ QLBV rừng tự nhiên đóng cửa rừng hiện  vẫn chưa 

có. Với thực tế  đó Công ty rất tiết kiệm chi tiêu để đảm bảo hoạt động.  

Đánh giá chung: Đơn vị đã triển khai thực hiện tương đối tốt công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

- So sánh, đối chiếu giữa kết quả đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu 

cầu chống lãng phí đã đề ra trong Chương trình THTK, CLP của năm kế hoạch: 

 

TT Nội dung tiết giảm 

Số tiền 

đăng ký 

tiết giảm 

Số thực 

hiện tiết 

giảm 

Tỷ lệ 

% so 

với 

KH 

Ghi chú 

I Tiết giảm vốn đầu tư 10 0     

1 Dự án đầu tư          

 -  
Xây dựng nhà ở công nhân bảo vệ 

rừng 
10 0 0% Chưa TH 

II Tiết giảm chi phí quản lý 35 17 49%   

1 Chi phí hội nghị, hội thảo, học tập 15 7 47%   

2 Kiểm tra, nghiệm thu, tiếp khách 20 10 50%   

  Cộng 45 17 38%   

 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

c) Những kinh nghiệm rút ra: 

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện  nhiệm vụ của 

cá nhân, tập thể trong đơn vị, qua đó điều chỉnh xây dựng và ban hành các quy chế nội 

bộ trong Công ty sát thực tế, công khai, dân chủ.   
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THTK, 

CLP CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” gắn liền với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan. Làm 

tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm 

của người đứng đầu trong THTK, CLP, đồng thời quy định kết quả THTK, CLP là tiêu 

chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, công nhân viên. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các 

đoàn thể đối với nhiệm vụ được giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công 

chức viên chức trong cơ quan. 

Thực hiện tốt Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh 

nghiệp nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Sở Tài chính để báo cáo theo định kỳ.  

2. Các giải pháp: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho các 

tổ chức, cá nhân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Hoàn thiện các  quy chế  nội bộ đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định. 

- Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và 

Ban Thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. 

 - Xây dựng chương trình hành động thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND 

Tỉnh; Huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện công tác của các Lâm trường nhằm 

phát hiện những sai sót ( nếu có ) qua đó kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm những hạn 

chế thiếu sót, góp phần thực hiện tốt công tác TK, CLP;  

- Rà soát quỹ đất, hiện trạng rừng để xây dựng dự án trồng rừng SX, dự án nuôi 

dưỡng rừng tự nhiên phù hợp với khả năng và tình hình  thực tế  của  công ty. Qua đó 

xây dựng phương án khoán đất lâm nghiệp để liên doanh, liên kết với các hộ gia đình, 

cá nhân đang cư trú hợp pháp tại địa phương  nơi đơn vị đứng chân để trồng rừng theo 

đúng các quy định. 

 - Xác định các điểm nóng trong công tác QLBV để thành lập các chốt QLBV 

rừng sát thực tế, đạt hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch số 

283/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND Tỉnh Kon Tum  về việc triển khai thực 

hiện chỉ thị số 01/CT-TTr ngày 05/01/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường 

công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

 3. Kiến nghị và đề xuất: 
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Việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH 

Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi là thường xuyên, liên tục nhằm tiết kiệm chi phí để 

đảm bảo nguồn thu nhập cho cán bộ công nhân viên, nên không có kiến nghị, đề xuất. 

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại 

doanh nghiệp 6 tháng đầu  năm 2022. Kính báo Sở tài chính tỉnh Kon tum theo dõi và 

chỉ đạo thực hiện ./.                                                                      

Nơi nhận:  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Sở TC (B /cáo) ;   
- Chi bộ Công ty (B / cáo); 

- Các tổ chức đt (Biết, P/ hợp); 

  

- Lưu: VT, TC.   
   

 

TRẦN NGỌC THANH VŨ 
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