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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 

(Kèm theo Văn bản số 60/STC-NS ngày 08/01/2018 của Sở Tài chính) 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

 1. Công tác tuyên truyền phổ, biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy 

định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). 

 2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP 

 - Xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP (trong đó nêu rõ các 

chỉ tiêu mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá tiết kiệm đã đề ra); 

 - Ban hành các văn bản mang tính chất chỉ đạo, điều hành công tác THTK, 

CLP (trong đó nêu rõ các biện pháp, giải pháp chính đã ban hành để THTK, 

CLP); 

 - Thực trạng chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành về THTK, CLP. 

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Kết quả THTK, CLP, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong các lĩnh 

vực: 

a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ; 

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, 

thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; 

d) THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, 

nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; 

e) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; 

f) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời 

gian lao động trong khu vực nhà nước; 

g) THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh 

nghiệp; 

h) THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của 

nhân dân. 

2. Tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến THTK, 

CLP; kết quả xử lý vi phạm, lãng phí đã phát hiện. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc THTK, CLP. 
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4. Khen thưởng; xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Về hoàn thiện các quy định pháp luật về THTK, CLP. 

2. Về công tác chỉ đạo điều hành, giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác THTK, CLP. 

Lưu ý:Các kết quả đánh giá trên phải có số liệu minh chứng và so sánh 

với năm 2016. 
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