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Kính gửi:   

- Các phòng: Nội vụ, Kinh tế  - Hạ tầng, Tài chính - Kế 

hoạch; Tài nguyên - Môi trường; Văn hóa - Thông tin;  

- Các văn phòng: Văn phòng HĐND - UBND;  Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới. 

 

Thực hiện Văn bản số 215/UBND-TH1 ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo gửi tỉnh 

theo quy định, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019, trong 

đó nêu rõ số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với kết quả năm trước (có mẫu đính 

kèm) theo lĩnh vực phụ trách, cụ thể như sau: 

-Văn phòng HĐND-UBND: Báo cáo THTK, CLP trong việc ban hành, thực 

hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương 

tiện, thiết bị làm việc của cơ quan; đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở làm 

việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.  

- Phòng Nội vụ: Báo cáo THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử 

dụng lao động và thời gian lao động, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong 

khu vực nhà nước, tình hình giao và thực hiện biên chế, sắp xếp tinh giản bộ máy; 

công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; tình hình xếp loại và công 

tác thi đua khen thưởng CCVV, cơ quan, đơn vị (nêu rõ các văn bản ban hành 

mang tính chất chỉ đạo, điều hành công tác THTK, CLP;  số liệu dẫn chứng cụ thể, 

so sánh với kết quả năm trước và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới) 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Báo cáo THTK, CLP trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; quản lý quy hoạch, xây dựng kiến trúc, hoạt 

động đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, công sở, nhà ở, 

VLXD, thị trường bất động sản (nêu rõ các văn bản ban hành mang tính chất chỉ 

đạo, điều hành công tác THTK, CLP;  số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với kết quả 

năm trước và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới). 



- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Báo cáo THTK, CLP trong lập, thẩm định, 

phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quản 

lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; mua sắm phương tiện, thiết bị 

làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; tình hình quản lý, sử dụng 

vốn đầu tư XDCB, kết quả huy động nguồn lực trong đầu tư phát triển, tình hình xử 

lý nợ đọng XDCB (nêu rõ các văn bản ban hành mang tính chất chỉ đạo, điều hành 

công tác THTK, CLP;  số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với kết quả năm trước và 

đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới). 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Báo cáo THTK, CLP trong quản lý, 

khai thác, sử dụng tài nguyên (nêu rõ các văn bản ban hành mang tính chất chỉ đạo, 

điều hành công tác THTK, CLP;  số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với kết quả năm 

trước và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới). 

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến, 

quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới: Báo cáo tình hình kết quả THTK, 

CLP trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Trên cơ sở nội dung được phân công, yêu cầu các phòng tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 gửi  về Phòng Tài chính - 

Kế hoạch trước ngày 19/01/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính 

theo đúng quy định./. 

                                                                                
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT;TCKH. 
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