
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v khắc phục những hạn chế, tồn 

tại trong công tác THTK, CLP 

năm 2020 

 

       

   Kính gửi: 

        - Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

        - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1702/STC-QLNS ngày 17/8/2020 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác 

THTK, CLP năm 2020. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về ban hành và thực hiện chương trình THTK, CLP năm 2020 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành chương trình THTK, CLP phải 

sát với thực tiễn, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu THTK, 

CLP của đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải 

pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. 

Đồng thời, ban hành chương trình THTK, CLP kịp thời, đảm bảo tiến độ để 

triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch, kịp thời chấn chỉnh khi phát hiện cá nhân có dấu hiệu vi 

phạm Luật THTK, CLP.  

2. Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, nâng cao chất 

lượng trong công tác tổng hợp báo cáo, đảm bảo phản ánh kết quả thực hiện 

trong lĩnh vực phụ trách, cùng với kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP 

cụ thể của đơn vị, đánh giá đầy đủ các nội dung, số liệu minh chứng cụ thể, 

theo đề cương, mẫu biểu quy định. Đồng thời, báo cáo đảm bảo về thời gian 

để cơ quan tổng hợp kịp thời đánh giá chung kết quả thực hiện của cả huyện 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Đối với báo cáo kết quả công tác THTK, CLP năm 2020: 

- Báo cáo ước thực hiện năm 2020 về kết quả công tác THTK, CLP: gửi 

về UBND huyện (qua phòng Tài chính - kế hoạch huyện) trước ngày 05/10/2020 

để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định. 

- Báo cáo kết quả công tác THTK, CLP năm 2020: gửi về UBND huyện (qua 

phòng Tài chính - kế hoạch huyện) trước ngày 10/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở 

Tài chính theo quy định. 
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3. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo 

đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách để tiết kiệm toàn diện trên các nội 

dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. 

Ngoài các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình THTK, CLP năm 2020, 

phấn đấu thực hiện tiết kiệm theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

1827/UBND-TCKH ngày 02/8/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 

điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020, 

đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển 

kinh tế - xã hội. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm: 

- Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ các hành vi lãng phí khi có 

thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 

về THTK, CLP.   

- Các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch huyện, Giáo dục 

và đào tạo, Tài nguyên và Môi trường huyện, Kinh tế hạ tầng…chủ động tham 

mưu cho UBND huyện triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về 

THTK, CLP, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về THTK, CLP, làm rõ những ưu 

điểm, hạn chế tồn tại trong THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị, có giải pháp 

phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất 

lượng công tác THTK, CLP trên địa bàn huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                       
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT,  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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