
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 
         Số:          / UBND - TCKH 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 

trên địa bàn huyện 

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

 

             Tủa Chùa, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

       - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa Chùa;  

Căn cứ Công văn số 798/STC-TTr ngày 19/5/2021 của Sở Tài chính tỉnh 

Điện Biên về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí (THTK,CLP) 6 tháng đầu năm 2021 gửi Sở Tài chính tỉnh Điện Biên theo 

quy định, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện, 

cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả THTK, CLP 6 tháng đầu năm 

2021 theo lĩnh vực, chức năng của đơn vị mình sát với điều kiện thực tiễn (chi 

tiết theo nội dung tại phụ lục số 01 và 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 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.  

2. Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2021 đến hết 31/5/2021. 

3. Thời gian gửi Báo cáo: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn hoàn thành gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện) trước ngày 08/6/2021, đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư 

điện tử: quyenminhtrinh@gmail.com. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

Công văn này, lập danh sách các đơn vị không chấp hành đúng thời gian quy 

định gửi lãnh đạo UBND huyện để làm cơ sở đánh giá (hoặc đề nghị đánh giá) 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trong năm 2021. 



Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng Các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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