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(Ban hành kèm theo Quyét �inh só 1OD-DTKDV ngày221/200cia Tóng giám doc Tông công ty �au tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc) 

I. Myc tieu, yêu câu, nhiÇm vs trong tâm cça Thyc hành tiêt kiÇm, Chông läng phí n�m 2022: 

1.Muc tiêu: 

Myc tiêu cça thåc hành tiêt kiÇm, chông läng phí (sau �ây viêt t�t là THTK, CLP) n�m 2022 cça SCIC là triÇt �ê THTK, CLP trong moi l+nh vrc cça ho¡t 
dÙng sån xuât kinh doanh; phát huy cao nhât moi nguôn lyc dê thrc hiÇn các måc 
tiêu, yêu câu và nhiÇm vy cça Chù sÝ hïu �ä� giao. 

2.Yeu cau 

Dây m¡nh viÇc THTK, CLP n�m 2022 de góp phân quan trong hoàn thánh cac 
chi tiêu chç yêu vê kê ho¡ch kinh doanh và �âu tu phát triên 5 n�m giai do¡an 2021-
2025 cça SCIC �ê ra và g�n vÛi các måc tiêu, chi tiêu tiêt kiÇm �ê ra t¡i Kê ho¡ch 
phát triên kinh tÁ- x� hÙi n�m 2022. 

THTK, CLP phài bám sát ch truong, dinh huóng cça �àng, Nhà nuóc, 
�ông thoi phäi xác �inh THTK, CLP là nhiÇm vå trong täm cua câc Don vj trong 
toàn Tong công ty vÛi các måc tiêu, chi tiêu THTK, CLP và ké ho¡ch thyc hiÇn cå 
thê, phù hãp vói tëmg �on vi; gán vói trách nhiÇm cça ngurÝi �úéng �§u và phåi 
durge thrc hiÇn �ông bÙ, toàn diÇn, gån kêt giûa các �on vi, các ho¡t �Ùng cça 

Tông công ty; 
THTK, CLP phài duçc tiên hành �ông bÙ vÛi các ho¡t �Ùng phòng chông 

tham nhung, thanh tra, kiêm tra, câi cách hành chính, s�p xêp tô chérc bÙ máy tinh 
gon, hoat dÙng hiÇu luc, hiÇu quå; 

THTK, CLP phäi dugc tiên hành thuong xuyên, liên tåc ô moi lúc, mÍi noi. 

3. Nhiem vu trong tûm: 

Viec THTK, CLP n�m 2022 cân triên khai làm tot các nhiÇm vå sau �ây: 

a) Tiêp tuc �ây m¡nh thyrc hiÇn công tác sáp xêp, �ôi mÛi các doanh nghiÇp, 
bao gom nhiÇm vy cô phân hóa, thoái vôn nhà nuóc do Chính phù giao, �ông thÝi 
nâng cao ho¡t dÙng qu�n trË t¡i các doanh nghiÇp trong danh måc, thúc dây hiÇu 
quà kinh doanh cúa các doanh nghiÇp, góp phân hoàn thành kê hogch kinh doanh 
và dâu tu phát triên n�m 2022 do Cho sò hïu d� giao. 



b) T�ng cuong ký lut tài chính, xây dåung du toán kê ho¡ch chi tiêu hgp lý, 
tiêt kiÇm, kiêm soát ch·t chë chi phí theo du toán duge giao, thuong xuyên rà soát 
de logi bô các khoån chi phí chra thuc sy câp thiêt, phân �âu ti¿t kiÇm chi phí so 
vói kê hoach; 

c)Chong �ng phí trong mua s�m tài sån cça Tông công ty; 

d) Chong läng phí trong str dung nguon luc lao dÙng, nâng cao ch¥t luong 
lao �Ùng, t�ng hiÇu suât, hiÇu quà lao �Ùng; 

e) Chong läng phí trong së dung ài nguyên thiên nhiên, thông qua viÇc thårc 
hien tot các quy ho¡ch, k� ho¡ch vè st dung �át �ä �ugc phê duyÇt; 

) Dây m¡nh công tác tuyên truyên, phô biên, quán triÇt Lut THTK, CLP, 
Chuong trinh tông thê cça Chính phç vÁ THTK, CLP và Chuong trinh THTK, 
CLP cua Tông công ty nh�m nâng cao nhn thééc, trách nhiÇm, t¡o sy chuyên biên 
thrc sy trong công tác THTK, CLP; 

g) Tiêp tuc rà soát, hoàn thiÇn hÇ thÑng tiêu chuân, dËnh múéc, chê �Ù làm co 
so cho THTK, CLP; 

h) T�ng cuong công tác thanh tra, kiêm tra và xë lý nghiÃm vi ph¡nm quy 
dinh vê THTK, CLP; công khai kêt quá thanh tra, kiêm tra và kêt qu£ xç lý vi 
pham theo quy dinh cça pháp lut và cça Tông công ty. 

IL Chi tiêu tiêt kiÇm, yêu câu chông läng phí trong các l+nh vyre: 

a) THTK, CLP trong viÇc ban hành, thrc hiÇn dËnh múc, tiêu chuán, chê �Ù: 

Thuc hiÇn �úng các quy dinh vè �Ënh múc, tiêu chuan, chÃ �Ù dã ban hành 
nhur: Quy chê bán cô phân cça SCIC, Quy chÃ nguoi �¡i diÇn phân vôn cça SCIC, 
Quy che tó chéc, quån lý Công ty TNHH MTV, Quy chê Giám sát tài chính �ôi 
vói Công ty con, Công ty liên kêt cça SCIC, BÙ tiêu chí sàng loc co hÙi �âu tu cça 
SCIC, Quy chê biÇt phái,. 

b) THTK, CLP trong mua s�m, së dång phuong tiÇn �i lai và phuong tiÇn, 
thiêt bË làm viÇc ô co quan: 

Dåm bão viÇc xây dårng kê hoach mua ô tô phåc vy cho ho¡t �Ùng chung 
theo dúng �Ënh múc, tiêu chuân quy dËnh cça Thç tuóng Chính phù và BÙ Tài 
chính. Thc hiÇn rà soát vå chi mua s�m khi thrc sir c�n thiêt. Thrc hiÇn nghiêm 

Quyêt dËnh sô 1977/QÐ-BTC ngày 16/9/2016 cça BÙ truong BÙ Täi chính quy 
dinh khoán kinh phí së dång xe ô tô; Quy chê chi tiêu nÙi bÙ cça Tông công ty và 
các quy dinh khác. 

c) THTK, CLP trong �âu tu xây dång, quán lý, së dåung trå sß làm viÇc: 

Thuc hien së dung hiÇu quà diÇn tích các try so làm viÇc cça Tông công ty, 
bao gôm Tru sÝ chính và 2 chi nhánh. �ôi vÛi tru sò chính, Tông cong ty st dung 
1 tâng 23 và 1/2 tâng 24 tòa nhà Charmvit të n�m 2011 dên nay không có thay �ôi. 
Dôi vói 2 tòa nhà vän phòng Chi nhánh Phía Nam và Chi nhánh Miên Trung ngoài 
viÇe su dung làm trå so làm viÇc SCIC, triên khai cho thuê �ê t�ng cuong hiÇu quä 
kinh tê cho Tông công ty (Chi nhánh miên Trung dang quan lý tòa nhà 234 
Nguyen V�n Linh gôm 7 tâng - Vói tông diÇn tích su dung: 2.061m2. Trong �ó: 



Sr dung lam VP lâm viÇc Chi nhánh: 2 tang (Tàng 6, 7) vÛi diÇn tich; 534,4m2; 
Nhà �ê xe 369 m2. Còn l¡i 5 tâng vói diÇn tích: 1.157,6m2, cho thuê �ê t¡o doanh 
thu, Chi nhánh Phía Nam �ang quàn lý tòa nhà 16 Truong �inh, Phuong 6, Quan 
3, Tp. HCM - gôm 10 tâng - Vói tông diÇn tích së dång: 3.445,2m2. Trong �ó: St 

dång làm VP làm viÇc Chi nhánh: 3 tâng (Täng 8, 9,10) vÛi diÇn tich: 573m2; dien tích công cÙng, nhà dê xe... 1575,89m2. Còn l¡i 7 tâng së dång cho thuê �ê 
t¡o doanh thu vÛi dien tích: 1.306,3 Im2,). 

d) THTK, CLP trong quàn lý, khai thác, së dång tài nguyên, thiên nhiên: 

Tiêp tåc thuc hiÇn quån lý các khu �ât: 220 Trân Duy Hung t¡i Thành phô 
Hà NÙi và khu �ât sÑ 6 Th�ng Long tai Thành phô Hô Chí Minh theo phuong án 
và kê ho¡ch �uoc duyêt. 

e) THTK, CLP trong tô chéc bÙ máy quàn lý, së dång lao �Ùng vå thöi gian 
lao dÙng: 

Thrc hiÇn dúng các quy �inh vêtuyên dung cán bÙ, lao �Ùng: �åm bão yêu 
cau vê công khai minh b¡ch và công b£ng; Tuyên dång theo sÑ lugng �Ënh mée ké 
ho¡ch duoc giao; Thrc hiÇn tuyên dång theo tëng chéc danh, vi trí, trong dó xác 
dËnh rõ tiêu chuân, yêu câu tuyên dång. 

Thyre hiÇn nghiêm túc viÇc quàn lý lao �Ùng và thÝi gian lao �Ùng, chân 
chinh ký luât, ký cuong, nâng cao hiÇu quà thÝi gid làm viÇc cça cán bÙ, nhân 
vien. Sira dói, hoàn thiÇn các quy chê, quy dinh, quy trinh giài quyêt công viÇc cça
SCIC phù hop vÛi �iêu kiÇn thrc tiên dÃ nâng cao n�ng su¥t lao �Ùng, ti¿t kiÇm 
chi phí và thÝi gian giài quyêt công viÇc cça cán bÙ, nhân viên. 

Công tác �ào t¡o chú trong nâng cao n�ng lyc và hiÇu quà làm viÇc cça cán 
bo, nhân viên. 

g) THTK, CLP trong quän lý sië dyng vôn và tài sån nhà nuóc: 

C�n cú Quyêt �Ënh phê duyÇt Kê ho¡ch sån xu¥t kinh doanh và �§u tu phát 
riên cça ScIC hàng n�m, Töng công ty së ��ng kí tiêt gi�m chi phí vÛi BÙ tài 
chính và thyc hiÇn triÇt dê tiêt kiÇm chi phí quán lý, dàm b£o thyc hiÇn dugc sô 
d�ng ký tiêt giam, trong dó, chú trong tiêt giam chi phí tiêp tâan, khánh tiêt, hÙi 
nghË, nêu không tht su cân thiêt. 

Day nhanh tiên �Ù thrc hiÇn các nhiÇm vy, �Ã án tái co câu, s�p x¿p cô phàn 
hóa doanh nghiÇp nhà nuóc do Chính phç giao, thúc dây công tác cô phân hóa, 
nâng cao hiÇu quà thoái vôn, �äm båo thuc hiÇn mÙt cách công khai minh b¡ch 
theo co chê thË truong, t�ng cuong kiêm tra giám sát, kiêm toán �£m bào không dê 
xay ra thât thoát vôn nhà nuóc. 

Thuc hien nghiêm túc viÇc giám sát tài chính các doanh nghiÇp, �·c biÇt các 
doanh nghiÇp thuÙc diÇn giám sát �·c biÇt, có tinh hinh kinh doanh thua l6, kém 
hiçu quà �ê có biÇn pháp xë ly kiên quyêt. Lp báo cáo giám sát tài chính các 
doanh nghiÇp có vÑn góp cça Tông công ty theo �Ënh ky (1 n�m 02 lân dôi vói các 
DN có von góp cça SCIC >50% và 1 n�m 1 lân �Ñi vÛi các doanh nghiÇp có vôn 
góp cça SCIC 50%). 



III. BiÇn pháp thyc hiÇn: 
a) T�ng cuÝng công tác länh �¡o, chi d¡o xây dång và tô chúc thuc hiÇn Chuong trinh THTK, CLP và viÇc THTK, CLP: 

C�n cu vào tinh hình thåc hiÇn tëng chi tiêu kê hoach kinh doanh n�m truóc dê rà soát, �ánh giá l¡i tng khoån måc có khà n�ng tiêt kiÇm dugc vê sù dång vôn, tài sån, lao �Ùng, thÝi gian lao �Ùng, chi phi quån lý làm co so xây dung kÃ hoach thuc hiÇn trong n�m tiêp theo. 
C�n cú vào kê ho¡ch kinh doanh duoc Chù so hïu giao, HÙi �ông thành viên SCIC ban hành quyêt dËnh phê duyêt, Ban Giám �ôc SCIC giao chi tiêu kinh doanh dên tëng �on vË trrc thuÙc. SCIC �ä hoàn thiÇn xây dung, ban hành, thay the phù hgp các quy dinh vê �Ënh múc, tiêu chuân, chê �Ù và thårc hiÇn dúng theo các quy dinh �ä ban hành. Tiêp tåc rà soát sça �ôi, bô sung các quy chê không phù hop, còn chua tiêt kiÇm triÇt dê. 

Các kho£n chi phí duoc kiêm soát ch·t chë c�n cé vào kê ho¡ch chi phí duoc HÙi �ông thành viên SCIC phê duyÇt và các quy �Ënh cça nhà nuóc, quy dinh nÙi bÙ cça SCIC (quy chê chi tiêu nÙi bÙ, quy chê mua s�m, quy chê quán lý Su dung tai san, quy chê quån lý tài chính cça SCIC ...). 
b) �ây m¡nh công tác tuyên truyên, phô biên, quán triÇt chü truong cça 

Dang, quy �Ënh cça pháp lut và cça SCIC vÁ THTK, CLP �ên tëng �on vË và cán 
bÙ trong Tông công ty. 

c) T�ng cuòng thåc hiÇn công khai, nâng cao hiÇu quà THTK, CLP. THTK, 
CLP di �ôi vói �ây manh kiên quyêt công tác �âu tranh phòng, chông tham nhüng, 
t�ng cuong phôi hãp giïa các �on v/ trong Tông công ty trong viÇe THTK, CLP. 
Thuong xuyên kiêm tra, thanh tra, xë lý nghiêm các vi ph¡m quy dËnh vê THTK, 
CLP. 

IV. Trách nhiÇm tô chéc thse hiÇn: 
a) C�n c Chuong trinh THTK, CLP n�m 2022 cua Tông công ty, L�nh �¡o 

các Don vË xây dåung các nhiÇm vå trong tâm THTK, CLP cùng các giäi pháp thåc 
hiên cho don vj minh; huóng dân các cáán bÙ, chuyên viên trong �on vË thåc hiÇn 
và chËu trách nhiÇm truóc Ban giám dôc nêu dê tinh tr¡ng läng phí xày ra t¡i �on 
vË minh phå trách. 

b) Các �on vi theo chéc n�ng nhiÇm vå drge phân công, chËu trách nhiÇm 
ban hành dây di, câp nht các quy dinh dinh múc, tieu chuán, ché �Ù nh£m triën 

khai THTK, CLP trong Tông công ty: Ban Tài chính kê toán (Quy chê chi tiêu nÙi 
bÙ, Quy chê quàn lý và sr dung Quy thù lao kiêm nhim; Ban To chéc cán bÙ ( 
Quy che quàn lý và sù dung Quý throng viên chéc quàn ly, Quy chÃ sù dång Quy 
khen thuóng, phúc lgi,...), V�n phòng Diêu hành (Quy chê quån lý, së dång tài 
sån, Dinh múc së dång v�n phòng phâm, Quy chê làm viÇc cça Ban giám �Ñc, HÙi 
dông thành viên...). 

c) Thyrc hiÇn dây do, kËp thÝi công tác theo dõi và báo cáo dËnh kì vÁ viÇc 
thyc hien Chuong trinh THTK, CLP cça Tông công ty (Ban Kê ho¡ch tông hop, 
Ban Tài chính kê toán, phôi hop vÛi các �on v/ có liên quan) �ên BÙ Tài chính 
theo quy dinh. 



d) Ban Tó chéc cán bÙ c�n cé két quå thurc hiÇn chuong trinh thrc hành tiêt 

kiÇm, chông lâng phí cça các Don vË, xét là mÙt trong các tiêu chí �ánh giá thi 

dua, khen thuong hàng n�m./. 


