
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC  
 

Số:        /UBND-TCKH           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v báo cáo kết quả công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

      -  Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; 

      -  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

       

Thực hiện Công văn số 2946/STC-TTr ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính 

Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(THTK, CLP ) năm 2021.  

Để có số liệu tổng hợp báo kết quả thực hiện công tác THTK, CLP năm 

2021 gửi Sở Tài chính tỉnh tổng hợp, UBND huyện đề nghị cơ quan, đơn vị, ban, 

ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn báo cáo như sau: 

1. Nội dung báo cáo 

1.1. Nội dung báo cáo kết quả THTK, CLP được thực hiện theo hướng dẫn 

tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài 

chính và các phụ lục số 01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 

188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó các đơn vị ngoài việc báo cáo kết 

quả THTK, CLP theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cần tổng hợp thêm 

báo cáo tình hình, kết quả thực hiện THTK, CLP của toàn huyện theo những nội 

dung sau: 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP 

trong công tác quản lý, sử dụng điện, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, đánh giá về 

việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức trong lĩnh vực xây dựng. 

- Thanh tra huyện: Báo cáo đánh giá về tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra 

và xử lý vi phạm, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của ngành 

thanh tra. Trong đó phân loại các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đối tượng xử lý: về 

tài nguyên thiên nhiên (đất đai, khoáng sản…); về tài sản, trang thiết bị, trụ sở làm 

việc, nhà công vụ; về kinh phí ngân sách nhà nước (bao gồm cả chi đầu đầu tư, chế 

độ chính sách, chi thường xuyên khác). Nội dung báo cáo cụ thể: 

+ Số cuộc thanh tra theo kế hoạch, số cuộc thanh tra thực hiện đến thời điểm 

báo cáo, số cuộc thanh tra đã kết thúc. 

+ Số đơn vị được thanh tra theo kế hoạch, số đơn vị được thanh tra thực hiện 

đến thời điểm báo cáo, số đơn vị đã hoàn thành thanh tra, số đơn vị phát hiện sai 

phạm, lãng phí. 

+ Số kinh phí phát hiện sai phạm, lãnh phí; số kinh phí đã xử lý, thu hồi. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=188/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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+ Phân loại các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đối tượng xử lý: Về tài nguyên 

thiên nhiên (đất đai, khoáng sản…); về tài sản, trang thiết bị, trụ sở làm việc, nhà 

công vụ; về kinh phí ngân sách nhà nước (bao gồm cả chi đầu đầu tư, chế độ chính 

sách, chi thường xuyên khác). 

+ Nêu rõ các trường hợp vi phạm, gây thất thoát, lãng phí lớn, phải xem xét 

khởi tố, xử lý hình sự. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Báo cáo đánh giá, tình hình, kết 

quả THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong 

toàn huyện (đất, đai, tài nguyên nước, khoáng sản...); Báo cáo kết quả việc xử lý, 

thu hồi các diện tích đất đai, tài nguyên thiên nhiên sử dụng không đúng quy định 

của pháp luật; kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường. 

 - Phòng Nội vụ huyện: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP 

trong việc tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; tình 

hình giao và thực hiện biên chế, tinh giản biên chế đối với các đơn vị; kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Báo cáo đánh giá về công tác quản lý, 

tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện, công tác đánh giá, công nhận gia đình đạt chuẩn 

văn hóa. 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện: báo cáo về tình 

hình, kết quả thực hiện phát sóng tin, bài và sản phẩm truyền thông khác để tuyên 

truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước.  

(Có Đề cương và mẫu biểu báo cáo gửi kèm theo công văn này) 

1.2. Năm 2021 trên địa bàn huyện phát sinh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện 

Chương trình THTK, CLP của UBND huyện được phê duyệt tại Quyết định số 

921/QĐ-UBND ngày 09/3/2021, công tác THTK, CLP năm 2021 cần được quan 

tâm, chú trọng và nâng cao hơn nữa, góp phần giảm gánh nặng chi ngân sách nhà 

nước đối với những nội dung không thật sự cần thiết, dành nguồn lực hỗ trợ phòng 

chống dịch bệnh cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện được phục hồi sau tác động của dịch bệnh. 

UBND huyện yêu cầu các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn 

trương báo cáo công tác tổ chức triển khai, kết quả cụ thể thực hiện các nhiệm vụ 

liên quan nhằm góp phần tiết kiệm nội dung chi chưa thực sự cần thiết, dành nguồn 

lực chi phòng chống dịch bệnh Covid -19. 

Đồng thời, đánh giá các chỉ tiêu tiết kiệm đạt được so với chỉ tiêu đã đề ra 

tại Chương trình THTK, CLP của huyện, các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị 

quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 

5 năm 2021; Công văn số 2321/VP-KT ngày 12/6/2021 của Văn phòng UBND 

http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/
http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/
http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/
http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/Pages/Default.aspx
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tỉnh về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP của 

Chính phủ; Công văn số 1584/UBND-TCKH ngày 14/6/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP 

ngày 08/6/2021 của Chính phủ (thực hiện cắt giảm giảm tối thiểu 50% kinh phí hội 

nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn 

lại của năm 2021). 

2. Thời kỳ lấy thông tin, số liệu tổng hợp báo cáo 

Các đơn vị tổng hợp số liệu, kết quả THTK, CLP từ 01/01/2021 đến 

15/10/2021 và ước thực hiện năm 2021. 

3. Thời hạn gửi Báo cáo 

- Các đơn vị gửi Báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch 

để tổng hợp) trước ngày 15/10/2021. 

- Ngoài gửi báo cáo bằng văn bản đề nghị các đơn vị gửi file mềm theo địa 

chỉ thư điện tử sau:  

+ Các đơn vị dự toán cấp huyện gửi về địa chỉ: phongtckhcl@gmail.com 

+ UBND các xã, thị trấn gửi về địa chỉ: phongtckh.nsx@gmail.com  

- UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp dự thảo Báo cáo 

của UBND huyện gửi Sở Tài chính trước ngày 17/10/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hoá, 

Thể thao và Truyền thông huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo đảm 

bảo về nội dung và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                             

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- các Phòng TC-KH, KTHT, TNMT, 

NV, VHTT, Thanh tra huyện, 

TTVHTT&TT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu VT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn  
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