
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 12 năm 2019 
 

V/v báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong năm 2019                    

                                  

 

Kính gửi: 

  

  - Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Công ty TNHH NN MTV: Xổ số kiến thiết; Quản lý khai 

thác công trình thủy lợi. 
 

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; 

Thực hiện Công văn số 4696/UBND-KT ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc thực hiện Công văn số 14829/BTC-TTr. Theo đó, UBND tỉnh 

giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2019. 

Để việc xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ nội dung và 

đúng thời gian quy định. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) 

và Công ty TNHH NN MTV  thực hiện một số nội dung sau:  

1. Về thời hạn gửi báo cáo về Sở Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Báo cáo về Sở Tài chính đảm bảo thời 

gian trước ngày 17/02/2020.  

2. Về nội dung tổng kết, đánh giá và báo cáo 

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương:  

- Báo cáo, đánh giá đầy đủ các nội dung, số liệu theo 08 mục quy định tại 

Chương 2, Luật THTKCLP năm 2013, tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- So sánh, đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu 

cầu chống lãng phí đã đề ra trong Chương trình THTKCLP năm 2019 của Tỉnh và 

của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng hợp số liệu về kết quả tiết kiệm kinh phí 

ngân sách, vốn đầu tư, tài sản công, đất đai, tinh giản biên chế, tài nguyên, năng 

lượng, nước sạch,… Nêu rõ những nội dung đạt kết quả tốt, nổi bật (có số liệu dẫn 

chứng cụ thể). 

  - Số lượng, danh sách tập thể, cá nhân có thành tích góp phần THTKCLP; 

nêu tóm tắt thành tích, số liệu về kết quả THTKCLP của tổ chức, cá nhân điển 



hình tiên tiến. Danh sách cơ quan, tổ chức chưa thực hiện tốt quy định về 

THTKCLP. 

- Báo cáo, đánh giá tổng hợp về kết quả thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử 

lý vi phạm, hành vi gây lãng phí trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong 

năm 2019, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (có số liệu dẫn chứng cụ thể).  

Trong đó nêu rõ: Số lượng, danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, 

gây lãng phí trên địa bàn, được phát hiện qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra 

trong năm 2019. Tình hình, kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Nêu rõ các 

trường hợp vi phạm, gây thất thoát, lãng phí lớn, phải xem xét khởi tố, xử lý hình 

sự (tóm tắt hành vi vi phạm, số lượng, giá trị tài sản sản bị thất thoát, lãng phí). 

- Tồn tại, hạn chế trong công tác THTKCLP của địa phương. 

- Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

- Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, UBND Tỉnh về công tác 

THTKCLP. 

- Thực hiện đánh giá kết quả THTK,CLP trong chi thường xuyên theo quy 

định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

định tiêu chí đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên và Công văn 

số 513/STC-TTr ngày 20/3/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá 

kết quả tiết kiệm trong chi thường xuyên. 

Việc đánh giá tiết kiệm trong chi thường xuyên phải đầy đủ số liệu và 

thông tin chứng minh kèm theo các bảng biểu thuyết minh theo quy định. Riêng 

sở, ngành có đơn vị trực thuộc và các địa phương, có trách nhiệm thẩm định, 

đánh giá kết quả tiết kiệm chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc và tổng 

hợp vào báo cáo chung của sở, ngành, địa phương mình. 

  2.2. Đối với các Công ty TNHH NN MTV:  

- Báo cáo, đánh giá đầy đủ các nội dung, số liệu theo 08 mục quy định tại 

Chương 2, Luật THTKCLP năm 2013, tại công ty mình. So sánh, đánh giá mức 

độ đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí đã đề ra 

trong Chương trình THTKCLP năm 2019 của Tỉnh và của công ty mình. Tổng 

hợp số liệu về kết quả tiết kiệm vốn, tài sản, đất đai, thời gian lao động, tài 

nguyên, năng lượng,…  

- Báo cáo, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn, 

nộp ngân sách nhà nước trong năm 2019, so sánh với kế hoạch và năm trước (có 

số liệu dẫn chứng cụ thể). 

- Báo cáo, đánh giá về các hoạt động, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả cao, góp phần THTKCLP vốn, tài sản nhà nước, tài nguyên, bảo vệ môi 

trường,…, có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nêu rõ 

tên tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích trong THTKCLP. 



- Báo cáo, đánh giá về các hoạt động, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của 

công ty hiệu quả thấp hoặc có vi phạm, thất thoát, lãng phí đã được phát hiện và 

tình hình, kết quả khắc phục, xử lý tính đến ngày 31/12/2019 (nêu rõ tên hoạt 

động, dự án và có số liệu cụ thể). Nêu rõ tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, 

gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí và hình thức đã xử lý. 

- Tồn tại, hạn chế trong công tác THTKCLP của công ty. 

- Nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

- Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, UBND Tỉnh về công tác 

THTKCLP. 

- Thực hiện đánh giá kết quả THTK,CLP trong chi thường xuyên theo quy 

định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

định tiêu chí đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên và Công văn 

số 513/STC-TTr ngày 20/3/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá 

kết quả tiết kiệm trong chi thường xuyên. 

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện những nội 

dung trên./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc STC; 

- Lưu: VT, TTra 
  

 

GIÁM ĐỐC 

    
 

   

  
 

Nguyễn Vũ Phương 
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