
 UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số        /STC-TTra             Trà Vinh, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo 

đánh giá, chấm điểm trong chi 

thường xuyên; báo cáo kết quả 

THTK, CLP năm 2022                    

                       

 Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 235/UBND-KT ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, về việc thực hiện Công văn số 311/BTC-TTr ngày 10/01/2023 của Bộ 

Tài chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính báo cáo công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.  

Ngày 29/11/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 3405/STC-TTra,  

gửi các Sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) và 02 Công ty TNHH MTV về báo 

cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP 

năm 2022. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 20/01/2023. Tuy nhiên, 

đến nay còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện báo cáo, 

chưa đính kèm đầy đủ các phụ lục theo quy định (đính kèm danh sách). 

Nhằm đảm bảo thông tin, số liệu đầy đủ để Sở Tài chính kịp thời tổng hợp 

kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đúng quy định; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương khẩn trương thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 gửi về Sở Tài chính (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày 

03/02/2023. 

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc STC; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tiêu Văn Sơn 
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