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BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,  

Năm 2017 
  

 

  Kính gửi: - Tập đoàn CN cao su Việt Nam 

         -  Ban TC-KT 
 

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:  

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt đến 

toàn thể cán bộ công chức, người lao động. Thường xuyên rà soát cập nhật các văn bản 

liên quan đến Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và các văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan từ đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua các hình thức 

như luân chuyển văn bản đến từng cán bộ công chức, người lao động hoặc phổ biến trong 

các cuộc họp nội bộ trong cơ quan, quán triệt cho cán bộ công nhân viên lao động nhận 

thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng để từ đó rút ra bài học về 

phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý tài chính. 

- Nhắc nhở Đảng viên, cán bộ công nhân viên lao động trong việc học tập và làm 

theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, 

quan liêu”.  

- Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công nhân viên lao động; Tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng như 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, 

chương trình hành động của Chính phủ về PCTN. 

- Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những 

hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật PCTN: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng tuy được quan tâm bằng nhiều thức phong phú và đạt một số hiệu quả nhất định, 

nhưng xét về yêu cầu vẫn còn một số hạn chế như: nội dung tuyên truyền chưa thật sự hấp 

dẫn, nhiều đơn vị cơ sở thực hiện chưa thường xuyên.  

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

THTK ( thực hành tiết kiệm), CLP( chống lãng phí) và việc THTK,CLP: 



- Xây dựng, hoàn thiện các chương trình phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết 

kiệm chống lãng phí cũng như báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, THTK, CLP định kỳ hàng năm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. 

- Thực hiện tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị và tài sản 

theo dự toán được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị làm 

việc, tuân thủ theo quy trình mua sắm mà Công ty đã ban hành. 

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực như: Sử dụng tiết kiệm 

các khoản chi mua sắm theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra; tiết giảm chi phí quản 

lý theo chủ trương chung, sử dụng có hiệu quả trụ sở làm việc, xe ôtô, điện thoại, điện, 

nước, máy móc trang thiết bị khác, ngày giờ công lao động; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong tiêu dùng của cán bộ, công nhân viên. Đây cũng là một biện pháp phòng 

chống tham nhũng tại đơn vị. 

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

Công ty làm tốt công tác thanh tra và kiểm tra. Trong quá trình thực hiện công tác 

thanh, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị không có đơn vị nào khiếu nại về kết luận thanh tra, 

kiểm tra, về thái độ làm việc của cán bộ thanh tra, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở thực 

hiện đúng quy định để ngăn ngừa những tiêu cực có thể xảy ra. 

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

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

a) THTK, CLP trong ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: tuân thủ 

theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ, tránh tình trạng xảy ra lãng phí. 

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN): không thực hiện sử dụng NSNN 

c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị 

làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:  

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, sửa chữa, quản lý, sử dụng phương tiện đi 

lại: không mua sắm thêm phương tiện đi lại, căn cứ nhu cầu thực tế để sữa chữa phương 

tiện đi lại an toàn, thiết thực, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ nhiệm vụ chung của 

Công ty, không phục vụ cá nhân.  

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm 

việc: sử dụng bảo dưỡng cẩn thận, giảm tình trạng thiết bị hư hỏng.  

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, 

liên lạc: phổ biến đến toàn thể người lao động tiết kiệm, sử dụng hiệu phương tiện thông 

tin, liên lạc. 



- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở 

công vụ và công trình phúc lợi công cộng: tuyên truyền sử dụng bảo quản tài sản chung 

của Công ty nhằm hạn chế hư hỏng. 

đ) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: không 

thực hiện. 

e) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao 

động trong khu vực nhà nước: thực hiện tiết kiệm chi phí nhân công trong suất đầu tư 

Nông nghiệp. 

g) THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: 

thực hiện tiết kiệm trong mọi trường hợp, hoàn cảnh. 

h) THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân: 

không thực hiện. 

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

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: 0 vụ; 

- Số vụ việc đã được xử lý: 0 vụ; 

- Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không có. 

3. Phân tích, đánh giá: 

a. Đánh giá kết quả đạt được : 

, công tác phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty trong năm qua được tuyên truyền 

phổ biến rộng rãi đến toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty nên hầu hết toàn thể Cán bộ 

Công nhân viên Công ty 

 và bảo vệ

. Vì vậy, trong năm 2017, Công ty không xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.  

Kết quả đạt các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 như sau:  
 

            

 

 

   Đvt: Triệu đồng 

C¸c chØ tiªu 

(1) 

KÕ ho¹ch tiết 

kiệm 2017 

(2) 

thùc hiÖn năm 

2017 

(3) 

So s¸nh  

(4)=(3)/(2) 

Tæng sè chi phÝ sản xuÊt 3.505 3.569 102% 



 

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

* Tồn tại, hạn chế:  

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn mang tính hình thức, chưa đi 

vào chiều sâu, mới chỉ mang tính dài hạn mà chưa đưa ra được các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu 

chí đánh giá cụ thể. Các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Luật hiện 

hành còn chung chung chưa thể hiện được rõ nội hàm về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí nên nhận thức về thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả chưa 

cao. 

* Nguyªn nh©n: 

Việc tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí chỉ được phổ biến thông qua 

các văn bản nên chưa thật sự thu hút toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.  

c. Những kinh nghiệm rút ra. 

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Nhà nước cũng như của Ngành,  xây dựng 

chương trình hành động phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

đồng thời tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CB.CNV các văn bản trên, cũng như chỉ đạo 

các phòng ban chức năng xây dựng và công khai các định mức KTKT, các chế độ chính 

sách liên quan đến người lao động.  

- Nâng cao được nhận thức cho toàn thể CB.CNV trong việc phòng, chống tham 

nhũng, thực hiện tốt chương trình hành động phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí , các văn bản hướng dẩn thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 

của đơn vị đề ra. 

- Bố trí thời gian hợp lý, tạo mọi điều kiện để CBCNV được nắm bắt thông tin 

cũng như quy định về THTK, CLP trong thời gian sớm nhất. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo. 

 1.  Phương hướng, nhiệm vụ: 

- Bám sát các mục tiêu, yêu cầu về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

đưa ra các biện pháp cụ thể để đạt những kết quả tiết kiệm kinh phí có hiệu quả. 

- Bám sát các văn bản do Công ty ban hành hướng dẫn việc thực hiện Luật phòng 

chống tham nhũng và các văn bản của Ngành, địa phương để kịp thời sửa đổi, ban hành 

các văn bản mới phù hợp sát với tình hình của Công ty. 

1.Chi nguyªn vËt liÖu 1.850 1.892 103% 

2.N¨nglîng(®iÖn,x¨ng dÇu ) 155 159 105% 

3. Chi phÝ qu¶n lý 1.500 1.518 101% 



 - Tổ chức chỉ đạo cho các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển 

khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, các định mức, chế độ 

chính sách, quyền lời của người lao động kịp thời đến toàn thể CB-CNV toàn Công ty. 

- Công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập rõ ràng và đúng thời gian quy định. 

 2. Các giải pháp: 

- Nhận thấy công tác phòng chống tham nhũng là một trong những yếu tố quyết 

định cho việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty, nên trong thời gian qua Công ty đã ban 

hành nhiều văn bản để thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng cũng như các văn bản 

hướng dẫn của ngành và địa phưong liên quan đến lĩnh vực này, chỉ đạo cho các phòng 

ban chức năng công khai đầy đủ các định mức, tiền lương, tiền công, các chế độ chính 

sách đối với người lao động ...Đồng thời đã chỉ đạo tổ chức triển khai  tất cả các văn bản 

trên đến toàn thể CB.CNV trong Công ty để nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCNV 

Công ty trong việc thực hành luật phòng chống tham nhũng. 

- Xây dựng phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ cấp Công ty 

xuống cấp Nông trường, cơ sở để giúp mọi người ý thức được việc thực hiện tiết kiệm 

không chỉ trong những lúc khó khăn mà ngay cả trong những lúc thuận lợi để việc thực 

hiện tiết kiệm là ý thức tự giác của mỗi người chứ không phải chỉ thực hiện mang tính 

chất phong trào. 

- Xử lý trách nhiệm kịp thời khi các cá nhân, tập thể vi phạm trong việc thực hiện 

công tác phòng chống tham nhũng. 

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, Ban thanh tra nhân dân kết hợp 

với tổ chức công đoàn giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách đối với người 

lao động, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong đơn vị. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác 

định là biện pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng. Vì vậy, Công ty thực hiện công 

khai, minh bạch trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật cán bộ. 

- Chỉ đạo và tổ chức kê khai tài sản cho cán bộ chủ chốt của Công ty theo đúng 

quy định của pháp luật. 

-  Thay đổi dần việc thực hiện trả lương qua thẻ ATM. Hiện nay 99,5% cán bộ 

khối phòng ban Công ty trả lương qua thẻ ATM, 4/9 đơn vị trực thuộc trả lương qua thẻ 

ATM. Công ty cũng đã tuyên truyền, vận động để 100% cán bộ gián tiếp nhận lương qua 

thẻ ATM, tiến đến lộ trình trả lương cho Công nhân trực tiếp qua thẻ ATM. Tuy nhiên do 

bất cập về địa điểm đặt trụ rút tiền qua ATM nên chưa thực hiện được. 

IV. Đề xuất, kiến nghị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: không. 
           

                TỔNG GIÁM ĐỐC 


