
Bộ KHO A HỌC VÀ CÔ NG  NG H Ệ CỘ NG  H O À  XÃ HỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . ii ỉỹ  /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngàydk tháng tị n ă m  ĩlc ú9

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chưong trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm
2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/QH13 ngày 07 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2017;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính Phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. > t /

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTH.
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B ộ  K H O A  H ỌC VÀ  CÔNG NGHỆ C Ộ N G  H O À X Ã  HỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯONG TRÌNH 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Aồỵ)/QĐ-BKHCN ngàyj$ tháng if năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 
84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Thực hiện Chuơng trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành Chưomg trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017 
như sau:

A. ĐÓI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Đối tượng áp dụng
Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

II. Mục đích
1. Tăng cưòng ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân 
lực trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Xác định giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ 
tiêu tiết kiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong năm 2017.

III. Yêu cầu
1. Quán triệt nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các 

văn bản hướng dẫn tới cán bộ công chức, viên chức; đưa việc thực hiện Chương 
trình THTK, CLP năm 2017 vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng đơn vị 
góp phần hoàn thành Ke hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

2. Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm; xây dựng các biện pháp 
THTK, CLP trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

3. Bám sát chủ trương, định hướng của nhà nước, các quy định của pháp 
luật và tình hình thực tế, tố chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí.
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B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
I. Tiếp tục đấy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền,

phố biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng
dẫn thưc hiên Luât • • •

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ động thực hiện thường xuyên 
công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các Nghị quyết, Chỉ 
thị của Đảng, Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ về THTK, CLP 
nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức để có những hành 
động, việc làm cụ thể, tạo bước chuyển thực sự trong lề lối làm việc, cải cách 
hành chính và THTK, CLP; chấp hành nghiêm các quy định tại Quy chế làm 
việc của cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên quán triệt việc 
THTK, CLP về sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản trong cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng đưa kết quả thực hiện chương trình THTK, 
CLP của Bộ Khoa học và Công nghệ thành một tiêu chí đánh giá, phân loại thi 
đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

II. Xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định làm cơ sở 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Các đơn vị dự toán, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ quản lý rà soát 
các quy chế làm việc, quy trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả chương 
trình THTK, CLP năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Việc sửa đoi, bố sung định mức, tiêu chuấn, chế độ phải bảo đảm phù 
họp với yêu cầu trong tình hình hiện nay, đồng thòi phù họp vói sự tiến bộ khoa 
học, công nghệ và khả năng cân đối của ngân sách.

3. Trên cơ sở hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành; chương 
trình THTK,CLP giai đoạn 2016 - 2020; chương trình THTK, CLP của Bộ Khoa 
học và Công nghệ năm 2017; các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng và ban hành 
Chương trình THTK, CLP năm 2017 và triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

III. Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và xử lý vi phạm
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải thường xuyên tổ chức, kiểm 

tra, tự  kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm triến khai, giám sát công tác 
THTK, CLP tại đơn vị góp phần thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp 
chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí của 
các đơn vị; tập trung kiếm  tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 
thực hiện tự  chủ tài chính và việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định 
của N hà nước; kiểm tra việc trích lập, sử dụng các quỹ và phương án chi trả thu 
nhập từ nguồn tiết kiệm chi; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế quản lý và 
sử dụng tài sản công tại các đơn vị; kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong công tác 
kế toán, công tác quản lý tiền và tài sản nhà nước; có biện pháp ngăn chặn hoặc 
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với đơn vị, cá nhân có hành vi 
gây lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước theo các quy định của pháp luật.
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3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy 
định vê THTK, CLP, thủ trưởng các đơn vị phải kiên quyêt xử lý trách nhiệm cá 
nhân về hành chính và công vụ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình đối 
với các sai phạm tại đơn vị; trường hợp nghiêm trọng, vượt thẩm quyền phải báo 
cáo Lãnh đạo Bộ đê kịp thời xử lý. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo đúng 
người, đúng mức độ vi phạm, đồng thời phải được thông báo công khai. Đối với 
cá nhân, tập thể có thành tích cần được khen thưởng theo quy định hiện hành 
của nhà nước.

IV. Các chỉ tiêu THTK, CLP năm 2017 và giải pháp thực hiện
1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí thưòng xuyên của ngân sách nhà nước
a) Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường 

kiêm tra, giám sát và công khai, m inh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.
- Trong năm 2017, phấn đấu 100% các đơn vị dự toán thực hiện nghiêm 

kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch trong sử dụng ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật: 100% các đơn vị dự toán được kiểm 
tra, giám sát của cơ quan tài chính cấp trên, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật 
tài chính - ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân 
sách.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng của 
mình chủ động triển khai các nhiệm vụ sau:

+ Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị dự toán về kỷ luật tài chính - ngân sách 
nhà nước.

+ Thực hiện nghiêm  túc, đầy đủ các quy định của pháp luật từ khâu lập, 
phân bố và chấp hành dự toán ngân sách; xây dựng kế hoạch ngân sách hàng 
năm công khai, m inh bạch, khách quan; thực hiện đúng quy định về lập và giao 
dự toán ngân sách; không bố trí dự toán các khoản chi chưa thực sự cần thiết và 
không hiệu quả; hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã được cấp có thấm 
quyền giao, trừ những trường họp thực sự cần thiết, cấp bách.

+ Tăng cường kiểm  tra, giám sát các đơn vị dự toán; giám sát chặt chẽ thu 
chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng 
thuế.

+ Công tác quyết toán đảm bảo đúng thời gian, thấm  quyền phân cấp, 
đúng chế độ kế toán theo quy định hiện hành.

b) Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản 
có tính chất lương).

- Các đơn vị thuộc Bộ K hoa học và Công nghệ cần phải quán triệt tiết 
kiệm chi thường xuyên hàng năm tối thiểu bằng mức hướng dẫn tiết kiệm chi 
thường xuyên của Bộ Tài chính; tiết kiệm  chi hội nghị, hội thảo, họp, tọa đàm, 
tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phấm, 
sách, báo, tạp chí hàng năm tối thiểu là 12% so với tổng mức chi thường xuyên 
của các hoạt động này của năm 2016 (không bao gồm các hội nghị, hội thảo, 
khánh tiết, lễ kỷ niệm  lớn không thường xuyên); Tiết kiệm chi đoàn ra, đoàn vào 
tối thiểu là 15% so với chi đoàn ra, đoàn vào của năm 2016

- Các đơn vị thuộc Bộ K hoa học và Công nghệ quán triệt và thực hiện 
đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên sau đây:
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+ Xây dựng, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan đúng quy định 
của pháp luật và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Xây dựng cơ chế khuyến khích các sáng kiến, giải pháp sử dụng văn 
phòng phấm, điện, điện thoại, nước sạch, nhiên liệu, sách báo tạp ch í... tiết 
kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.

Đôi với điện thoại của cơ quan, đơn vị: Chỉ phục vụ cho việc công, phục 
vụ cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị; khi sử dụng điện thoại phải nói ngắn 
gọn, dê hiếu và tiết kiệm thời gian. Không sử dụng điện thoại của cơ quan vào 
các mục đích riêng của cá nhân; khuyến khích khoán kinh phí điện thoại theo 
từng đầu số.

Đối với văn phòng phấm: Đấy mạnh việc ứng dụng tin học hóa trong 
quản lý và hành chính; đẩy nhanh việc thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua 
mạng tin học để hạn chế sử dụng giấy tờ không cần thiết. Hạn chế việc sao lục 
các loại văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử và hệ thống văn 
bản pháp luật của Nhà nước; sử dụng triệt để hai mặt giấy.

Đối với sử dụng điện: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra 
khỏi phòng và cắt hắn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm 
việc; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi 
số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng 
chung hợp lý; chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ 
làm m át từ 24°c trở lên. Dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thòi tiết không 
quá nóng.

Đối với sử dụng nhiên liệu cho xe ô tô: Mở sổ theo dõi lịch trình hoạt 
động của từng đầu xe, định kỳ hàng năm tiến hành rà soát hoàn thiện định mức 
tiêu hao nhiên liệu cho từng đầu xe. Việc thanh toán chi phí tiêu hao nhiên liệu 
phải đúng, đủ định mức theo quy định. Tăng cường sử dụng xe ô tô chung khi đi 
công tác.

+ Thực hiện chi công tác phí đúng quy định, tiết kiệm: Thủ trưởng đơn vị 
dự toán chỉ đạo lồng ghép các cuộc công tác đế đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 
Tùy theo điều kiện và tính chất nhiệm vụ, các đơn vị thực hiện chế độ khoán 
công tác phí cho phù họp và quy định rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 
vị.

+ Chi phí tiếp khách phải đảm bảo đúng chế độ quy định và trên cơ sở tiết 
kiệm, chống lãng phí.

+ Việc trang bị máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác đúng theo định 
mức, tiêu chuấn trang thiết bị thực sự cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, có 
hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm  vụ được giao. Việc mua sắm tuân thủ 
theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Hạn chế các hội nghị, hội thảo, họp không thực sự cần thiết; lồng ghép 
các công việc cần xử lý trong hoạt động hội nghị, hội thảo, họp; cân nhắc thành 
phần, số lượng người tham dự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

+ Rà soát, lồng ghép kinh phí đoàn ra, đoàn vào để đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả. Chỉ thực hiện các đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác song 
phương, đa phương, các hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động nghiên cứu 
khảo sát theo chuyên đề trọng tâm hàng năm của Bộ KJhoa học và Công nghệ.
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c) Tiết kiệm triệt đế kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề 
xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính 
khả thi. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang 
phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán 
kinh phí theo kết quả đầu ra và công khai minh bạch chi phí, kết quả nghiên cứu.

- Đảm bảo 100% các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ 
do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chỉ được tư vấn đặt hàng sau khi có tra 
cứu thông tin tại Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về các nhiệm vụ 
có liên quan đến đề xuất đặt hàng.

- Các đơn vị quản lý theo chức năng được giao tiếp tục nghiên cứu, hoàn 
thiện cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Lựa chọn đế thành lập Hội đồng tư 
vấn đúng chuyên m ôn và trách nhiệm  cao đế đảm bảo lựa chọn các nhiệm vụ 
khả thi, có khả năng ứng dụng cao, không trùng lặp; Theo dõi, giám sát việc 
thực hiện cam kết ứng dụng các kết quả đầu ra của các nhiệm vụ nghiên cứu 
theo đề xuất đặt hàng, đảm bảo hiệu quả sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ; Hạn chế tối đa thấm  định và phê duyệt nội dung chi đoàn ra đối 
với các đề tài nghiên cứu trong nước.

- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ 
liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nhà nước đầu tư (các nhiệm vụ đã 
hoàn thành và các nhiệm  vụ đang thực hiện); ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc rà soát trùng lặp.

d) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ theo hướng tăng cường phân 
cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên 
cơ sở có tính đến đặc thù của từng loại hình dịch vụ, khả năng và nhu cầu thị 
trường, trình độ quản lý ,... Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định 16/2015/NĐ- 
CP, kịp thời ban hành các văn bản quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong từng lĩnh vực cụ thể. Đẩy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ 
công làm cơ sở cho việc chuyển từ  hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội. 
Đẩy m ạnh việc chuyển phương thức hô trợ trực tiêp của Nhà nước đồi với các 
đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng:

- Triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc phê 
duyệt phương^ án tự chủ theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2017/TT-BKHCN cho 
khoảng 600 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên cả nước, đến 2020 có 
30% tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, có 
50% tổ chức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 20% tổ chức do Nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của tố chức khoa học và 
công nghệ công lập; xây dựng phương án tự chủ của các tô chức khoa học và 
công nghệ thuộc Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 
thẩm  định và phê duyệt phương án tự chủ của các tố chức khoa học và công nghệ 
công lập.
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- Nghiên cứu, đề xuất phuơng án đế thục hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự 
nghiệp công: tính đủ chi phí tiền luơng, chi phí trục tiếp, chi phí quản lý và chi 
phí khâu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ sự nghiệp công.

- Đẩy mạnh việc chuyển phuơng thức hỗ trợ trục tiếp của Nhà nuớc đối với 
các đơn vị sụ nghiệp khoa học và công nghệ công lập sang cơ chế đặt hàng triển 
khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

đ) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các 
công trình xây dụng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự 
án nhóm A:

Quán triệt các Ban quản lý dự án, không thục hiện lễ động thổ, khởi công, 
khánh thành các dụ án sử dụng vốn ngân sách. Riêng đối với dụ án sử dụng vốn 
ODA cần phải tổ chức chuơng trình khởi động dự án hoặc lễ động thổ, khởi công 
theo đề xuất của nhà tài trợ: Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ thục hiện 
khởi công công trình khi đuợc phép, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tuân thủ 
đúng quy định của Nhà nuớc và nghi thức ngoại giao cần thiết đối với dự án 
ODA.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng CO’ bản từ ngân sách 
nhà nước

a) Trong phân bố vốn đầu tu  công:
- Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm 100% việc phân bổ 

vốn đầu tu  công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tu 
công và thứ tự uu tiên theo quy định của Luật đầu tu  công và quy định của cấp 
có thẩm quyền về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tu  phát 
triển nguồn ngân sách nhà nuớc giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung xử lý dứt điểm 
nợ đọng xây dụng cơ bản theo đúng quy định của Luật đầu tu công; không để 
phát sinh nợ mới; Tăng cuờng công tác rà soát, bảo đảm 100% các chuơng trình, 
dụ án bố trí trong kế hoạch đầu tu  công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tu  theo 
quy định của Luật đầu tu  công.

- Các đơn vị đuợc giao chức năng quản lý phân bổ vốn đầu tu  công có 
trách nhiệm:

+ Rà soát tình hình phân bố và giải ngân vốn các dự án đã và đang triển 
khai thi công. Báo cáo Bộ Ke hoạch và Đầu tu  và Bộ Tài chính dự kiến phuơng 
án phân bố chi tiết kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 theo đúng quy định tại các 
nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản huớng dẫn 
của Bộ Ke hoạch và Đầu tu, Bộ Tài chính.

+ Thực hiện việc phân bổ vốn đầu tu  công theo nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ và thứ tụ uu tiên theo quy định tại Luật đầu tu  công nhu uu  tiên bố 
trí vốn cho các dụ án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho án 
sử dụng vốn ODA; dụ án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ đuợc phê duyệt và 
các dụ án khởi công mới đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

+ Tổ chức nghiệm thu và thanh toán đúng thời hạn đối với khối luợng 
công việc đã hoàn thành, đuợc nghiệm thu theo quy định.

+ Thuờng xuyên kiếm tra quá trình thực hiện các dự án tại các Ban Quản 
lý dụ án để đảm bảo không có tình trạng nợ đọng xây dụng cơ bản.
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+ Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 27/CT-TTg 
ngày 5/8/2014 của Thủ trướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung 
hạn; Chỉ thị số 07-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ trướng Chính phủ về tăng 
cường các biện pháp xử lý nợ đọng cơ bản, các quy định trong Luật Đấu thầu và 
Luật Xây dựng; 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; chủ 
động rà soát danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch hàng năm, thực hiện đình 
hoãn hoặc giãn tiến độ các dự án không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, qua đó 
điều chuyến vốn cho các dự án có điều kiện hoàn thành đế sớm phát huy hiệu 
quả.

b) Trong khâu quy hoạch, chủ trương, cấp phép, quyết định đầu tư:
- Thực hiện quy hoạch xuyên suốt từ quy hoạch chung đến quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết, đảm bảo thống nhất trong quản lý.
- Đảm bảo sự cân đối và hài hòa trong cơ cấu sử dụng đất các khu chức 

năng; tỷ lệ đất cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật hợp lý; các chỉ tiêu quy 
hoạch hợp lý để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư  nhưng quá thời hạn 
quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép.

- Tạm dừng, cắt giảm, các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết 
hoặc hiệu quả đầu tư thấp; điều chỉnh giảm các công trình, dự án có quy mô quá 
lớn vượt quá nhu cầu sử dụng.

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch có kinh nghiệm và 
năng lực chuyên môn .đế đảm bảo hiệu quả và chất lượng của các đồ án quy 
hoạch. Tham vấn các cơ quan chuyên m ôn và cơ quan quản lý trong quá trình 
lập quy hoạch đế nâng cao hiệu quả của các đồ án quy hoạch.

- Đánh giá kỹ hiện trạng trước khi lập quy hoạch, đảm bảo hạn chế đến 
mức tối đa việc phá dỡ, di dời các công trình đã xây dựng; tận dụng địa hình tự 
nhiên, tránh việc đào đắp quá lớn gây lãng phí và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi 
trường.

- Thường xuyên rà soát quy hoạch đế kịp thời phát hiện những điếm còn 
bất cập để kịp thời điều chỉnh, khắc phục nhằm đem lại hiệu quả cao hơn về 
kinh tế và kỹ thuật.

- Đ ịnh kỳ rà soát và đề nghị nhà đầu tư giải trình đối với những dự án có 
vi phạm về thời gian thực hiện dự án, tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng kv 
đầu tư đối với các dự án được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định 
không triển khai thực hiện theo tiến  độ cam kết và theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên rà soát thiết kế các công trình và khảo sát hiện trường để 
cắt giảm các hạng mục công trình không cần thiết, chưa thực sự cần thiết hoặc 
hiệu quả đầu tư  thấp; điều chỉnh giảm  quy mô điều chỉnh giảm các công trình, 
dự án có quy mô quá lớn vượt quá nhu cầu sử dụng, có giải pháp phân kỳ đầu tư 
họp lý để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng giai đoạn, thời kỳ.

- Lựa chọn và chỉ cấp phép đầu tư  cho các dự án có hiệu quả sử dụng đất 
cao. Quy định về suất đầu tư tối th iểu trên một đơn vị diện tích đối với các dự án
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đầu tư có sử dụng đất đế đảm bảo lựa chọn và chỉ cấp phép đầu tư cho các dự án 
có hiệu quả sử dụng đất cao (suất đầu tư lớn trên một đơn vị diện tích).

c) Trong công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án:
- Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải 

pháp thi công, thấm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải 
điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu thực 
hiện tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

- Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, 
thẩm định dự án; tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, đơn giá, khối lượng do 
các bộ, ngành liên quan ban hành, áp dụng đúng các chế độ, chính sách; nghiên 
cứu cụ thể điều kiện địa hình, địa chất, giải pháp thi công theo công nghệ mới 
tìm ra phương án thiết kế hiệu quả; thiết kế cơ sở phải được tiến hành chi tiết, 
chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công 
và tính toán, bóc tách khối lượng khi thấm định. Tránh trường hợp phải thay đối 
các giải pháp kiến trúc, kết cấu, thiết bị công nghệ khi lập thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế thi công gây lãng phí nguồn vốn và chất lượng công trình.

- Cung cấp cho các nhà đầu tư kết quả khảo sát địa hình, địa chất, biện 
pháp thi công hiện có của các dự án trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để sử 
dụng tham khảo trong quá trình nghiên cứu dự án, giảm thiểu khối lượng khảo 
sát, tiết kiệm chi phí.

- Quản lý, tố chức và giám sát chặt chẽ trong quá trình khảo sát và thiết kế 
thi công công trình bằng vốn ngân sách nhà nước. Xin ý kiến góp ý về thiết kế 
công trình của các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý có liên quan.

- Sử dụng biện pháp thi công hợp lý, sử dụng lao động và nguyên vật liệu 
có sẵn tại địa phương đế giảm giá thành, sử dụng.

- Đấu thầu rộng rãi đế lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực đế có thế 
thực hiện dự án đúng tiến độ, tránh kéo dài dự án dẫn đến phải điều chỉnh dự 
toán nhiều lần làm tăng tống dự toán, tống mức đầu tư do đơn giá nhân công, vật 
liệu tăng qua từng năm.

- Rà soát bộ máy các ban quản lý dự án, cắt giảm các vị trí việc làm và 
nhân sự không cần thiết để giảm chi phí quản lý dự án.

d) Trong thanh, quyết toán vốn đầu tư:
- Chỉ đạo và quán triệt các đơn vị liên quan đến công tác tạm ứng, nghiệm 

thu thanh quyết toán thực hiện việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư các dự án 
kịp thời, đúng quy định đế đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Thực hiện tạm 
ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước. Không để việc 
tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư  chậm chễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 
các dự án.

- Tập trung vào nhiệm vụ quyêt toán vôn đâu tư các dự án đã hoàn thành.
- Trình cấp có thấm quyền đề nghị bố trí đủ vốn đế thực hiện và hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất dịch vụ và các dự án xây 
dựng hạ tâng và các dự án xây dựng cơ sở hạ tâng đang triên khai tại Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị 
định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ để điều chỉnh, xử lý kịp
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thời những sai phạm trong thi công, xây dựng công trình; kịp thời giải quyết các 
khó khăn, vướng măc của Chủ đâu tư đê đây nhanh tiên độ thực hiện và giải 
ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lưcmg của 
các cơ quan, tố chức, cá nhân tham  gia hoạt động xây dựng và chất lượng các 
công trình xây dựng; công tác nghiệm  thu đưa công trình vào sử dụng theo quy 
định của Luật Xây dựng~số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý chất ỉưọng và bảo trì công trình xây dựng đảm bảo các 
chủ thế tham  gia hoạt động xây dựng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; 
kiện toàn, nâng cao năng lực của chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các đơn vị 
tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; đảm bảo công tác giám sát của chủ đầu tư, 
tư vấn giám  sát được chặt chẽ, thường xuyên; quản lý chặt chẽ công tác quản lý 
chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm chế tạo sẵn tại các công trình đảm 
bảo chất lượng, đúng phấm cấp; tuân thủ quy trình kỹ thuật trong thi công xây 
dựng; không buông lỏng việc lập các hồ sơ tài liệu về chất lượng, kiếm định, thí 
nghiệm.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư 
các dự án hoàn thành sử dụng vốn N hà nước; thành lập các Ban chỉ đạo công tác 
quyết toán; tăng cường công tác thẩm  tra quyết toán dự án hoàn thành nhằm 
đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới 
tăng thêm  do đầu tư mang lại; đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà 
nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ 
đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ 
quan quản lý N hà nước có liên quan; rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý vốn đầu tư.

e) Trong công tác đấu thầu:
- Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu 

thầu, đẩy m ạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả 
các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công 
tác giám sát các dự án đầu tư  của nhà nước thông qua việc tăng cường kiểm 
toán; làm  rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy 
định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, gây lãng phí, thât thoát.

- Thực hiện việc giám sát hoạt động đấu thầu thường xuyên nhằm bảo 
đảm quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tuân thủ theo quy định của Luật đấu 
thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu 
thầu; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 về việc sử dụng 
vật tư, hàng hoá trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng 
vốn N hà nước.

g) Trong công tác triển khai thực hiện, tạm ứng, hoàn ứng:
- Tiếp tục rà soát các dự án kéo đài nhiêu năm đê có hướng xử lý dứt 

điểm. Thực hiện đúng quy định vê hoàn trả tạm ứng đôi với các dự án mới thực 
hiện.
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- Rà soát dự án kéo dài liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như 
dự án giải phóng mặt bằng 200ha ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc, làm việc với 
chính quyền địa phương đế giải quyết dứt điếm việc thanh toán tạm ứng với 
người dân làm cơ sở thực hiện quyết toán dự án.

- Thực hiện kịp thời việc theo dõi họp đồng và thực hiện đúng về hoàn 
trả tạm ứng đối với các dự án mói theo đúng nội dung cam kết trong họp đồng.

- Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, 
chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của Luật đầu tư công.

- Thành lập bộ phận chuyên môn để kiểm tra, theo dõi đánh giá hoạt động 
của các Ban quản lý dự án trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư  công. 
Kịp thời phát hiện và báo cáo, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh đế đảm 
bảo hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư công đã được phê duyệt.

3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công
a) Đối với đất đai, trụ sở làm việc:
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự ngiệp. Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo 
quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 
260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 
31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích 
các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt 
thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc.

- Đối với việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời 
theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định 
số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 
22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo phương án tổng thể sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội phê duyệt tại Văn bản số 12352/BTC-QLCS ngày 07/9/2015 của Bộ Tài 
chính.

- Đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc:
+ Đảm bảo thu hồi 100% diện tích đất đai, mặt nước do nhà đầu tư  sử 

dụng sai mục đích, không đúng với dự án đầu tư  đã được cấp phép hoặc nhà đâu 
tư không có khả năng triển khai dự án.

+ Đảm bảo thu hồi và điều chỉnh giảm diện tích đất đối với các dự án đầu 
tư không đúng quy mô đã được cấp phép hoặc chậm triển khai dự án theo tiến 
độ đã được cấp phép.

+ Đảm bảo không để xảy ra  tình trạng người dân tái lấn chiếm đối với 
diện tích đất đã được bồi thường GPMB.

+ Đánh giá nhu cầu sử dụng đất của dự án một cách kỹ lưỡng trên cơ sở 
quy mô của dự án và năng lực thực sự của nhà đầu tư. Thường xuyên rà soát các 
dự án, nhắc nhở tiến độ đối với các nhà đầu tư  chậm tiến độ.

+ Thực hiện các thủ tục, trình thu hồi đất đối với các nhà đầu tư  do vi 
phạm pháp luật về đất đai theo đúng các quy định hiện hành; có phương án xử lý
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các công trình, tài sản đã đầu tư, đảm bảo không phát sinh chi phí bồi thường, hỗ 
trợ cho nhà đâu tư.

+ Giao cho nhà đầu tư chịu trách nhiệm quản lý quỹ đất đã được giải 
phóng mặt bằng trong thời gian chưa triến khai dự án đế đảm bảo không xảy ra 
tình trạng người dân tái lấn chiếm, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước trong 
công tác thuê bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ quy hoạch.

+ Phối hợp vói chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và xử lý triệt đế 
các trường họp người dân tái lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng. Các hồ sơ vi 
phạm  về trật tự xây dựng phải được gửi đến các cơ quan có liên quan, đặc biệt là 
cơ quan thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đế đảm bảo không 
bồi thường cho các công trình vi phạm, lấn chiếm.

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thường xuyên 
thanh tra, kiếm tra việc sử dụng đất đai, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính đối với các nhà đầu tư vi phạm.

b) Đối với mua sắm tài sản công:
- Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt 

tiền; việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà 
soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuấn, định mức do Thủ tướng 
Chính phủ quy định; số xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyến (nếu có) 
thực hiện bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước; không bổ sung 
nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước đế mua 
xe ô tô; khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô 
công đối với một số chức danh theo quy định.

- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau 
khi dự án kết thúc theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Độ theo 
theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 quy định 
việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Thông tư  số 
35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm 
tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

- Xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng 
(chủng loại, số lượng) theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 
17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ 
quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp công lập (Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg). Việc mua sắm, trang bị tài 
sản /m áy móc, thiết bị phổ biến) cho các đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo tuân thủ 
các quy định về tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg và các 
quy định tại Luật Đấu thầu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua 
sắm được hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thực hiện việc sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức 
do Thủ tướng Chính phủ quy định; thực hiện bán, thanh lý đối với xe ô tô hư 
hỏng, không sử dụng được. Không bố trí nguồn kinh phí ngoài dự toán, kê cả 
nguồn tăng thu để m ua xe ô tô.
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- Xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối vói 
một số chức danh theo quy định khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại 
Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tưóng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 
định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% 
von điêu lệ.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian ỉao động
a) về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
- Năm 2017, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh 

giảm biên chế, đảm bảo giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự 
nghiệp được giao năm 2015; Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức gắn với cải cách tố chức bộ máy hành chính của nhà nước, đối mới 
đơn vị sự nghiệp công và cải cách tiền lương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập 
có nguồn thu sự nghiệp, khuyên khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng 
viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn 
trả lương từ ngân sách nhà nước bằng trả lương từ nguồn thu sự nghiệp; Các cơ 
quan, tố chức đơn vị chỉ tuyến dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không 
quá 50% số biên chế cán bộ, công chức viên chức đã thực hiện tinh giảm biên 
chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết 
chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

- Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan tố chức và trách nhiệm thi hành công vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thành tra, kiếm tra công vụ, xử lý 
nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý cán bộ, công 
chức, viên chức trục lợi, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiếm tra, giám sát chất 
lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động tại các cơ quan, công sở.

- Triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công 
nghệ, Đe án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở ữong nước và 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ 
đế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc 
làm và yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhằm nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đối mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
gắn vói kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu cầu của Bộ nhằm nâng cao năng lực quản 
lý, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức của cán bộ công chức, viên chức ữong thực thi 
công vụ.

- Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm công chức thuộc Bộ, vị trí việc làm 
viên chức ữong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đế
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làm căn cứ xác định biên chế phù hợp trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm 
việc trong các cơ quan nhà nước.

- Triển khai quyết liệt các quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty co phần, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm 
mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này:

- Đấy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp khoa học và công 
nghệ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP:

+ Rà soát, đánh giá, phân loại đê xác định những tố chức khoa học và công 
nghệ công lập đủ điêu kiện chuyến thành công ty cổ phần.

+ Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ công lập nâng cao năng lực tự chủ, 
đấy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyến giao công nghệ đế 
chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Xây dựng và thực hiện Ke hoạch tinh giản biên chế đến năm 2020 và 
hằng năm.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

- Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành 
động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ tố chức triến 
khai thực hiện tinh giản biên chế;

- Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, 
viên chức theo đúng quy định của pháp luật;

- Tố chức thực hiện và tăng cường kiểm ừa, giám sát việc triến khai thực hiện 
tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuối đối với cán bộ, 
công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động thuộc Bộ; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần 
thượng tôn pháp luật.

- Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; các Chương trinh hành động, Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác.

- Đấy mạnh công tác thanh ừa, kiếm tra, quản lý về kỷ luật, kỷ cương hành 
chính; quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm 
hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ 
quan, công sở.

- Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, đánh giá 
tình hình và hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ đế có kế hoạch sắp xếp lại 
tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả, đồng thời nghiên cứu, đề xuất 
các giải pháp, cơ chế phối họp thực hiện.

- Thực hiện phân công, phân cấp họp lý giữa Bộ với các đơn vị trực thuộc, với 
các địa phương, phân định rõ thấm quyền trách nhiệm phù họp vói chức năng, nhiệm 
vụ được giao.

b) về cải cách thủ tục hành chính:
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- Đây mạnh cải cách hành chính nhà nước, tố chức thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực 
như: tiêu chuấn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; công nghệ cao; thông tin và 
thống kê khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mói 
công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hội nhập quốc tế 
về khoa học và công nghệ; các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; năng 
lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý khoa học và công nghệ của 
các địa phương; các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc 
gia; công tác báo chí và truyền thông về khoa học và công nghệ.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhất là lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng toàn diện, triến khai cải tiến chất lượng 
dịch vụ sự nghiệp công tại các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
mới. Đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục 
hành chính.

- Tập trung xây dựng các cơ ché, chính sách theo lộ trình nhằm cải thiện 
môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến: năm 2017, 100% TTHC thuộc trách 
nhiệm của Bộ K hoa học và Công nghệ được tố chức triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong việc giải quyết ở mức độ 3.

- Rà soát, xây dựng và ban hành Danh mục hàng hóa nhập khấu phải kiếm 
tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường để thay thế cho Quyết định 1171/QĐ- 
BKHCN ngày 27/05/2015 về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 
kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan 
thuộc trách nhiệm  quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Rà soát trình tự, nội dung các bước thực hiện, phân công nhiệm vụ trong 
quá trình thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa nhập khấu,... nhằm giảm thiếu 
giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí khi thực hiện các hoạt động liên quan 
đến kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, loại bỏ những quy định, thủ tục không cần 
thiết,

- Rà soát cải tiến các chương trình chứng nhận hợp quy để giảm thiểu 
thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 
nhập khẩu,

- Nghiên cứu hướng dẫn các Bộ, ngành tăng cường triển khai việc thừa 
nhận kết quả đánh giá sự phù họp với các quốc gia, vùng, lãnh thổ.

- Thực hiện D ự án xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các 
TTHC đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và két nối cổ n g  thông tin m ột cửa quốc gia về giải quyết TTHC; Đảm bảo 
100% các TTHC thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được thu phí, lệ 
phí bằng phương thức điện tử.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách 

nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng phổ biến nội dung Luật 
THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ 
thị về thực hành tiết kiệm  chống lãng phí của Đảng, N hà nước và Chương trình
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THTK, CLP của Bộ Khoa học và Công nghệ đến từng cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động thuộc đơn vị.

2. Thủ trưởng các đon vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển 
khai Chương trình THTK, CLP năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và 
thực hiện sáng tạo phù họp vói điều kiện của đơn vị; khuyến khích mọi cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc 
chấp hành Luật THTK, CLP; kiên quyết xử lý dứt điếm các trường họp vi phạm 
quy định về THTK, CLP.

3. Thanh tra Bộ phối họp với Vụ Tài chính, Vụ Ke hoạch - Tổng họp, Vụ 
Tổ chức cán bộ kiểm tra việc thực hiện Chương trình này và lồng ghép kế hoạch 
kiểm tra gắn vói việc thực hiện chức năng nhiệm  vụ thường xuyên được giao./. )JLX

BÔ TRƯ Ở N G
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