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V/v Báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kết quả
đánh giá THTK, CLP trong chi thường
xuyên năm 2020

Kính gửi:

Các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Sở GDĐT.

Thực hiện Công văn số 68/STC-TTr ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính Phú
Yên về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
năm 2020 và Công văn số 70/STC-TTr ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính Phú
Yên về việc báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
chi thường xuyên năm 2020;
Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Sở Tài chính tình hình, kết quả thực hiện
Luật THTK, CLP năm 2020 và chấm điểm kết quả theo nội dung THTK, CLP
trong chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020; Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Sở báo cáo các
nội dung sau:
1. Về nội dung tổng kết, đánh giá và báo cáo thực hiện Luật Thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Các đơn vị báo cáo đánh giá đầy đủ các nội dung, số liệu theo 08 mục quy
định tại Chương 2, Luật THTK, CLP năm 2013 theo đề cương (Phụ lục 01) và
các Phụ lục 02, 03, 04 hướng dẫn tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC. So sánh,
đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng
phí đã đề ra trong Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Sở GDĐT ban hành
kèm theo Quyết định số 323/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2020. Tổng hợp số liệu về
kết quả tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn đầu tư, tài sản công, đất đai, tinh giản
biên chế,..... Đánh giá những nội dung đạt kết quả tốt, nổi bật của năm 2020 so
với năm 2019 (có số liệu cụ thể). Đánh giá những ảnh hưởng của dịch Covid-19
đến kết quả THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị trong năm 2020.
Báo cáo đánh giá tổng hợp về kết quả thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý
vi phạm, hành vi gây lãng phí thuộc cơ quan đơn vị mình trong năm 2020 (số
liệu cụ thể), trong đó nêu rõ: số lượng, danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi vi
phạm, gây lãng phí, được phát hiện qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra
trong năm 2020. Tình hình, kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Nêu rõ các
trường hợp vi phạm, gây thất thoát, lãng phí lớn, phải xem xét khởi tố, xử lý
hình sự (tóm tắt hành vi vi phạm, số lượng, giá trị tài sản bị thất thoát, lãng phí).
Nêu tồn tại, hạn chế trong công tác THTK, CLP của cơ quan, đơn vị. Đề
xuất, kiến nghị về công tác THTK, CLP.

2. Về nội dung chấm điểm đánh giá kết quả THTK, CLP của cơ quan,
đơn vị năm 2020
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT đánh giá kết quả THTK,
CLP trong chi thường xuyên năm 2020 theo phụ lục số 01B tại Thông tư số
129/2017/TT-BTC.
Văn phòng Sở GDĐT có trách nhiệm đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi
thường xuyên của cơ quan mình theo phụ lục số 01A tại Thông tư số
129/2017/TT-BTC.
Báo cáo đánh giá và chấm điểm Chương trình THTK, CLP năm 2020, gửi về
Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch – Tài chính) 02 bộ báo cáo trước ngày 20/01/2021
để kịp thời tổng hợp báo cáo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng thời
gian quy định./.
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