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An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v báo cáo kết quả THTK, CLP và
đánh giá kết quả THTK, CLP trong
lĩnh vực chi thường xuyên năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Căn cứ Công văn số 1343/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(THTK, CLP) và đánh giá kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực chi thường xuyên.
Để đảm bảo các nội dung báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính theo quy
định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo THTK, CLP năm 2020.
Cụ thể như sau:
I. Yêu cầu báo cáo:
- Các đơn vị tổng hợp báo cáo đầy đủ số liệu kết quả THTK,CLP từ ngày
01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
- Việc gửi báo cáo phải đúng thời hạn quy định.
- Người ký báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan
của báo cáo.
II. Nội dung báo cáo:
1. Về báo cáo kết quả THTK, CLP hàng năm theo quy định tại Thông
tư số 188/2014/TT-BTC:
Báo cáo đánh giá kết quả THTK, CLP trong phạm vi, lĩnh vực được giao
quản lý theo đề cương hướng dẫn tại các biểu phụ lục số 01, 02 của Thông tư số
188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số
điều của 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.
Các đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia y tế - dân số: đánh giá việc THTK, CLP theo quy định tại các Điều 20,
23 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13.
Các đơn vị cần lưu ý báo cáo rõ về nội dung công tác chỉ đạo điều hành tổ
chức THTK, CLP; kết quả THTK, CLP trong việc "Ban hành, thực hiện định
mức, tiêu chuẩn chế độ" (Phụ lục số 02-phần I), cụ thể: đã tổ chức số cuộc kiểm
tra năm 2020 về thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đã phát
hiện số vụ vi phạm, tổng giá trị vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
Lưu ý các đơn vị phải lập bảng tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP quy
định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy
định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên (Phụ lục số

01-A đối với cơ quan quản lý nhà nước, Phụ lục số 01-B đối với đơn vị sự
nghiệp công lập)
2. Về báo cáo đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP:
2.1. Căn cứ đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi
thường xuyên, gồm:
a) Chỉ tiêu tiết kiệm được quy định tại Chương trình THTK, CLP của Ủy
ban nhân dân tỉnh hàng năm. Đối với năm 2020, đánh giá theo chỉ tiêu tiết kiệm
được giao tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020.
b) Số kinh phí tiết kiệm được xác định trên cơ sở so sánh số chi thực tế
với dự toán chi thường xuyên đã được duyệt của các nhiệm vụ đã hoàn thành
trong năm ngân sách và đảm bảo chất lượng, trong đó:
+ Dự toán chi thường xuyên là dự toán được sử dụng trong năm. Số liệu
dự toán bao gồm số liệu dự toán tổng thể và số liệu dự toán chi tiết đối với từng
chỉ tiêu đánh giá.
+ Số chi thực tế gồm số thanh toán thực chi đến hết ngày 31 tháng 12 của
năm đánh giá cộng với số chi mà đơn vị dự kiến thanh toán với Kho bạc Nhà
nước trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
Lưu ý: Các đơn vị có trách nhiệm lập kế hoạch cho từng nội dung chi
theo các tiêu chí đánh giá nêu tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
129/2017/TT-BTC ngay từ đầu năm ngân sách để làm căn cứ đánh giá, tính
điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên.
c) Việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên
theo quy định của pháp luật.
d) Việc thực hiện tinh giản biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm số hợp đồng lao động không đúng
quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vi đã tự chủ tài chính).
d) Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
e) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP.
2.2. Đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP:
a) Phương thức chấm điểm các tiêu chí thành phần để đánh giá kết quả
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên thực hiện theo
hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số
129/2017/TT-BTC.
b) Đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP:
Các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp sử dụng
ngân sách đánh giá kết quả THTK, CLP theo quy định tại Điều 4 của Thông tư
số 129/2017/TT-BTC và gửi về Sở Y tế để tổng hợp, trong đó cơ quan nhà nước
đánh giá chấm điểm kết quả THTK, CLP theo Phụ lục 01-A; đơn vị sự nghiệp
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công lập đánh giá chấm điểm theo Phụ lục 01-B.
(Đính kèm các mẫu phụ lục báo cáo, đánh giá kết quả THTK, CLP)
III. Hình thức và thời gian gửi báo cáo:
1. Báo cáo kết quả thực THTK, CLP được gửi về Sở Y tế để tổng hợp đồng
thời theo 02 hình thức:
- Bằng văn bản: gồm báo cáo đánh giá, thuyết minh kết quả thực hiện và
biểu báo cáo số liệu thực hiện kèm theo về Sở Y tế - phòng Kế hoạch tài chính
(báo cáo gửi về Sở Y tế phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và đóng
dấu theo quy định).
- Bằng file dữ liệu theo địa chỉ: nguyenln75@gmail.com.
2. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/01/2021.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo đúng thời
gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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