
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 472 /UBND-KTTH 

V/v thực hiện đánh giá kết quả 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong chi thường xuyên 

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

Để thực hiện nghiêm túc tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 
129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu thủ tưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
và đề nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố và các đơn vị có liên quan căn cứ các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình 
hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đảm bảo theo quy định tại 
Thông tư số 129/2017/TT- BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. Thực hiện 
tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên cùng với báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của 
đơn vị gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển 
khai thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định tại Thông tư số 
129/2017/TT- BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. Thực hiện tổng hợp báo 
cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 
cùng với báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của tỉnh báo cáo 
UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính theo quy định../. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
- C, PVP UBND tỉnh;  
các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 
 
 

  KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH       

 
 
 
 
 
 

     Nguyễn Công Trưởng 
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