
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:844 /UBND-TCKH Đình Lập, ngày 24 tháng 9 năm 2018 
V/v tham gia góp ý dự thảo 

Hướng dẫn đánh giá thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong 

chi thường xuyên. 

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 
 

 Thực hiện Công văn số 1808/STC-QLNS ngày 17/9/2018 của Sở Tài 

chính về việc đề nghị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn đánh giá thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; 

Sau khi nghiên cứu, xem xét Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến 

bổ sung như sau:  

- Tại ý a, b, điểm 3. Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm:  

Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có), thông báo thẩm tra 

quyết toán của cơ quan chức năng (đề nghị bỏ). 

Do tại điểm 6. Thời gian gửi báo cáo quy đinh:  

Đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi UBND cấp huyện quản lý: 

Gửi báo cáo kết quả THTK, CLP và kết quả chấm điểm THTK, CLP và các tài 

liệu liên quan lên cơ quan quản lý cấp trên (sở chủ quản, UBND cấp huyện) 

trước ngày 15/01 hàng năm (trong thời gian này các đơn vị còn tiếp tục chi 

trong thời gian chỉnh lý đến hết tháng 01 năm sau). 

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi báo cáo kết quả 

THTK, CLP và kết quả chấm điểm THTK, CLP và các tài liệu liên quan về Sở 

Tài chính trước ngày 05/2 hàng năm.  

- Các nội dung khác: UBND huyện nhất trí và không có ý kiến đề nghị 

chỉnh sửa, bổ sung thêm. 

 Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập, để Sở Tài chính xem xét, 

tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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