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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
            

Thực hiện Văn bản số 527/UBND-TH1 ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Trên cơ sở 

lĩnh vực quản lý, sau khi soát xét, Sở Tài chính xin báo cáo như sau: 

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành Trung ương và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh; theo đó đã chuẩn bị bố trí, tổ chức nơi đón tết đảm 

bảo trang trọng, quán triệt tinh thần triệt để tiết kiệm với tinh thần đón tết vui 

tươi, lành mạnh tại cơ quan và gia đình; tuyên truyền cán bộ, công chức và gia 

đình cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về đốt 

pháo trái phép, vi phạm Luật giao thông và các tệ nạn xã hội; dành thời gian và 

kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; không 

có tình trạng tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp; không sử dụng tài 

sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, các 

nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không 

đúng chế độ quy định; không còn tình trạng ăn uống "chè chén" xa hoa, lãng phí, 

gây phản cảm trong dư luận xã hội; nghiêm cấm việc sử dụng xe công để phục 

vụ các hoạt động cá nhân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn 

kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử 

dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong 

dịp Tết, lễ hội... 

 Sở Tài chính xin tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

  
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, NS. 
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