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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Mỹ Lộc, ngày           tháng 01 năm 2023 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014;  

Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định tiêu chí đánh giá kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong chi thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định;  quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện 

Mỹ Lộc về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022; 

Thực hiện văn bản số 95/STC-TTra  ngày 13/01/2023 của Sở Tài chính tỉnh 

Nam Định về việc báo cáo kết quả Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. 

Để có số liệu báo cáo sở Tài chính. UBND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân 

các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo các nội 

dung  sau: 

1. Đối với Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể:  

1.1. Kết quả cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Phụ biểu số 02 

kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. 

 1.2. Báo cáo đánh giá, tự chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực 

tiếp (Phụ lục số 01-A đối với cơ quan nhà nước; Phụ lục số 01-B đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập, Phụ lục số 02 đối với đơn vị dự toán ngân sách có đơn vị dự 

toán ngân sách cấp dưới trực thuộc theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC).  

2. Đối với Ủy ban  nhân dân các xã, thị trấn: 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm của UBND xã, thị trấn (Phụ lục số 04 theo 

Thông tư số 129/2017/TT-BTC).  



Lưu ý: Cách tự đánh giá chấm điểm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 07 theo 

Thông tư số 129/2017/TT-BTC.  

3. Thời gian gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) 

trước ngày 18/01/2023. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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