
    UBND HUYỆN THUẬN NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

Số:        /PTCKH-NS 

V/v báo cáo kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Thuận Nam, ngày       tháng  10  năm  2020 

 

                                          
                                            Kính gửi:  

                                                            - Các đơn vị dự toán thuộc huyện; 

                      - Ủy ban nhân dân các xã. 

   

Thực hiện Công văn số 2922/STC-TTr ngày 07/10/2020 của Sở Tài chính về 

việc báo cáo kết quả THTK, CLP phục vụ kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

Để kịp thời tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tài chính theo yêu cầu tại 

nội dung Văn bản nêu trên. Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị các cơ quan, đơn 

vị rà soát, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (số liệu báo cáo từ ngày 16/12/2019 ước thực 

hiện đến ngày 15/12/2020).  

Nội dung báo cáo theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục số 01, 02 Thông tư 

số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014; thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên tổng hợp vào Báo cáo kết quả thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC, gửi 

báo cáo về Phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 22/10/2020 để tổng hợp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện kịp thời gian nêu trên./. 

   (Phòng Tài chính - Kế hoạch đã gửi các cơ quan, đơn vị các Phụ lục năm 2019) 

 

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

  

 

      Bùi Thị Duyên Hải 
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