
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 60/STC-NS 
 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phínăm 2017  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày08 tháng 01 năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

      - Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có  

vốn nhà nước. 

 

 Thực hiện Văn bản số 861/UBTCNS14 ngày 03/01/2018 của Ủy ban Tài 

chính - Ngân sách về giám sát tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2017 tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhvề tài liệu phục vụ Đoàn giám 

sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa 

phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; trong đó: Báo cáo phải 

phân tích, đánh giá cụ thể kết quả đạt được và đưa ra số liệu dẫn chứng, so sánh 

với kết quả giữa năm 2017 và năm 2016 (theo đề cương gửi kèm);  

Do thời gian gấp gáp và phải gửi báo cáo cho Đoàn giám sát trước khi tiến 

hành giám sát. Vì vậy, đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương quan 

tâm, phối hợp thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2017 về Sở Tài chính trước ngày10/01/2018 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh (Bản mềm gửi qua địa chỉ email: phanhieuphuc@gmail.com; điện 

thoại liên hệ 0936.378.993).Nếu quá thời hạn trên các cơ quan đơn vị, địa 

phương không có báo cáo,Sở Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

  

Nơi nhận: 

-Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VP, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 
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