
1 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:            /STC-TTra 

V/v đánh giá, tự chấm điểm trong 

chi thường xuyên; báo cáo kết quả 

thực hiện Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 11 năm 2022 

                    

                                  

Kính gửi: 

  

  - Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

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

công trình thủy lợi. 
 

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

được ban hành tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối 

hợp các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 gởi Bộ Tài chính theo 

quy định. 

Để đảm bảo có số liệu, nội dung đầy đủ nhằm dự thảo báo cáo kết quả 

công tác THTK, CLP năm 2022; Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn 

thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH 

MTV do nhà nước quản lý (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) 

tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật THTK, CLP trong năm 2022 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi báo cáo về Sở Tài chính để xây dựng 

báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính. Trong đó, lưu ý thực 

hiện một số nội dung sau: 

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

Thực hiện tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả THTK, CLP đầy đủ nội 

dung theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; 

Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP; đồng thời thực hiện đánh giá, tự chấm điểm kết 

quả THTK, CLP trong chi thường xuyên(1) theo Thông tư số 129/2017/TT-

BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả 

THTK, CLP trong chi thường xuyên. 

                                                           
(1 ) 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. 
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Riêng các cơ quan, đơn vị ngoài đánh giá chỉ tiêu, nội dung kết quả tiết 

kiệm của cơ quan, ngành mình còn phải tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ tiết kiệm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, 

ngành đã được đề ra trong Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Thời gian báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/01/2023 (thông 

qua Thanh tra Sở). 

Sở Tài chính 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. 

GIÁM ĐỐC 

      

  

  Tiêu Thanh Tân 
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