ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1554 /UBND-TCKH

Sông Lô, ngày 16 tháng10 năm 2020

Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2020

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thực hiện Văn bản số 7726/UBND-KT3 ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2020;
Để phục vụ công tác xây dựng báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2020, UBND huyện Sông Lô đề nghị Các đơn vị dự toán ngân
sách cấp huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, báo cáo kết quả thực
hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của đơn vị mình (thời điểm lấy số liệu báo
cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/10/2020 và ước thực hiện đến hết ngày
30/12/2020) cụ thể như sau:
1. Nội dung báo cáo theo đề cương (Phụ lục số 01); Số liệu tổng hợp theo biểu (Phụ
lục số 02); (Gửi kèm Phụ lục số 01, Phụ lục số 02)
2. Ngoài các nội dung báo cáo theo các phụ lục trên, báo cáo của các đơn vị
cần làm rõ hơn một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng kinh phí thường
xuyên, tài sản công của từng đơn vị theo kết luận của thanh tra, kiểm toán (sai quy
định, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức …) Kết quả công tác thanh tra, kiểm
tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả xử lý hành vi lãng phí (nếu có).
3. Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính
- Kế hoạch) bằng văn bản và hộp thư tc.kh.songlo@gmail.com trước ngày
20/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo
triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ thời gian
quy định. Đơn vị nào nộp báo cáo chậm hoặc không nộp báo cáo phải hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước UBND huyện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, TC-KH.
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