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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TCKH Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện đánh giá, chấm 

điểm kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong chi thường 

xuyên năm 2020 

 

 
                       Kính gửi:  

                                         - Các cơ quan, đơn vị, ngành thuộc huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn.  
 

Thực hiện Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND 

huyện Đình Lập về ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2020 và Hướng dẫn số 990/HD-UBND ngày 02/11/2018 về việc triển khai 

thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 

xuyên của UBND huyện Đình Lập; UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị); 

UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm (THTK), chống 

lãng phí (CLP) trong chi thường xuyên. 

Các đơn vị thực hiện việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên theo các nội dung tại hướng dẫn số 

990/HD-UBND ngày 02/11/2018 về việc triển khai thực hiện đánh giá kết quả 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của UBND huyện 

Đình Lập. 

a) Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ thẩm định: 

- Đối với cơ quan, đơn vị thuộc Phòng (Các trường học thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo); trực thuộc UBND cấp huyện gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng về 

cơ quan quản lý cấp trên (Phòng Giáo dục và Đào tạo), về Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, gồm: 

+ Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị; 

+ Báo cáo kết quả THTK, CLP, kết quả tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị 

mình. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan QLNN theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (tùy loại hình cơ quan, đơn vị). 

+ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến THTK, CLP và các tài liệu chứng 

minh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến THTK, CLP. 
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+ Đề án (kế hoạch) tinh giản biên chế. 

+ Kế hoạch và kết quả thanh tra, kiểm tra THTK, CLP (nếu có). 

+ Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thông báo thẩm tra quyết toán 

của cơ quan chức năng. 

- Đối UBND cấp xã sau khi chấm điểm của đơn vị, tổng hợp gửi hồ sơ, tài 

liệu kiểm chứng về Phòng Tài chính - Kế hoạch, gồm: 

+ Chương trình THTK, CLP của UBND cấp xã. 

+ Báo cáo kết quả THTK, CLP, chấm điểm và kết quả tự chấm điểm của 

UBND cấp xã. 

+ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến THTK, CLP và các tài liệu chứng 

minh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến THTK, CLP. 

+ Đề án (kế hoạch) tinh giản biên chế. 

+ Kế hoạch và kết quả thanh tra, kiểm tra THTK, CLP. 

+ Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thông báo thẩm tra quyết toán 

của cơ quan chức năng. 

b) Hình thức cung cấp tài liệu kiểm chứng:  

- Báo cáo kết quả THTK, CLP, kết quả tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị 

mình, cấp xã: Bản giấy, dấu đỏ;  

- Các tài liệu khác: Bản scan (PDF) hoặc bản phô tô. 

2. Thời gian gửi báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã gửi báo cáo kết quả THTK, CLP và 

kết quả chấm điểm THTK, CLP và các tài liệu kiểm chứng về Phòng Tài chính - 

Kế hoạch) trước ngày 20/01/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
  

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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