
UBND TIN}1 TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA,THE THAO Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

VA DU L!CH 

S: 146/BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 nám 2020 

BAO CÁO 
Cong tác thyc hành tiêt kim, chông lang phi 

6 tháng dan nãm 2020 

Can cir Van ban s 859/STC-TTr ngày 01/6/2020 cüa Sâ Tài chInh tinh 
Tuyên Quang ye vic báo cáo cong tác thirc hành tiêt kim, chông lang phi 6 tháng 
dâu näm 2020, phiic v11 k' h9p thu iø, HBND tinh khóa XVIII và tiêp xüc cir tn. 
Si Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo cOng tác thirc hành tiêt kim, chông lang 
phi ixôc thirc hin 6 tháng dâu näm 2020 nhu sau: 

I. CONG TAC CHI DO, DIEU HANH, TO CHU'C TH!J'C HANH 
TIET KIM, CHONG LANG PH! 

1. Cong tác tuyên truyn, phi bin, quán trit chü triro'ng cüa Bang, 
quy djnh cüa pháp lut ye thijc hành tit kim, chông lang phi: 

Dan vj thu?ing xuyên quán trit tinh than thirc hin chü chi.rang thirc hành 
tiêt kim, chông lang phi và Chi thj cüa Trung uang Dáng, ChInh phü ye day minh 
thrc hành tiêt kim chông lang phi tói toàn the cOng chirc, viên chüc và ngu6i lao 
dng trong toàn ngành. 

Thirc hin t& vic "HQc tp và lam theo tic tu'&ng, dgo d&c, phong cách H 
hl Minh" dc bit chuyên dê ye phèng, chOng tham nhUng, lang phi và thirc hành 

tiêt kiêm. 

Thirc hin nghiêm tüc vic cOng khai, minh btch trong quãn l, sir diing 
ngân sách nhà nuâc; cong qu, tài san cong. 

2. Cong tác Iãnh do, chi do xãy diyng vã to chu'c thirc hin Chtro'ng 
trInh THTK, CLP Va vic THTK, CLP: 

Näm 2020, Sâ van hóa, Th thao và Du ljch da chi do, trin khai cong tác 
th%rc hành tiêt kim, chông lang phI tai  các cuc h9p: Triên khai nhim v11 cong tác 
näm 2020; hang tháng các dan vj tO chuc giao ban; hang qu giüa lath d S 9i 
tnrâng các phông chuyên mOn, dun vj thuc Sâ. 

3. Cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat, kim toán v THTK, CLP: 

Lãnh dao  ca quan thu6ng xuyên kim tra, don dc, nhtc nhO can b, cOng 
chüc trong Ca quan thirc hin yiêc thirc hành tiet kim, chông lang phi. Ca nhân 
tfrng dOng chi lãnh dio dêu có trách nhim yà guang miu thirc hin nghiem tuc 
Lu.t thicc hành tiêt kim, chOng lang phi mt cách hiu qua. 

II. TInh hlnh, kt qua thiyc hành tit kim chng lang phi 

1. Trong quãn l, sir ding kinh phi ngân sách nhã ntrrc 
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Thirc hin t& cor ch quãn 1 tâi chInh, quy djnh ch d tr chU, tir chju trách 
nhim ye sü diing biên ché và kinh phi quãn 1 hành chinh theo pháp 1ut; xây 
d%rng và thirc hin tot Quy chê chi tiêu ni b dam bão cOng khai, dan chü, hçip 1 
lam can Cu tO chüc quãn 1 và thirc hin trong vic thirc hin ngân sách vâ tham gia 
giám sat cUa can b, cong chüc, viên chüc trong vic chap hành các djnh mirc chi 
tiêu tài chinh cüa cc quan. 

Thirc hin cong khai nhthig quy djnh v sir ding ngân sách nha nuâc và các 
nguOn kinh phi thrçic giao. Bong th?yi, ban hành và thirc hin tot Quy chê chi tiêu 
ni b cüa Co quan vâi các djnh mirc, tiêu chuân, chê d chi tiêu lam co s cho 
vic thirc hành tiêt kim, chông lang phi. Nhüng hInh thirc tiêt kim thrçic si'r ding 
nhu chuyên van ban qua dja chi email; sir diing h thông van ban din t11; sir diing 
djch vii cOng thanh toán kinh phi tti Kho bac  Nhà nu9c... nhäm giâm so hicing van 
ban in an, sir diing tiêt kim van phông phâm, tránh lang phi; dam bão các khoân 
chi diing tiêu chuân, djnh müc; sü diving xe cong dung milc dich, tiêu chuân, không 
si:r diing vao vic riêng, thirc hin vic bão duOng djnh kr và tiêt kim xäng Xe; 
giám sat vic sü diing khoan kinh phi cho trng phông cong tác trong vic sir dçing 
din thoai, van phông phâm; thirc hin tiêt kim trong to chirc hi nghj, tp huân; 
trong thirc hin co ché khoán chi, giao quyên tir chü cho co quan... 

V mua srn tài san và trang thit bj lam vic: Th%rc hin s11 diing tit kim, 
tn diing các tài san và trang thiêt bj san có, han  chê tOi da vic mua sam mâi. 

Thirc hin trit d các bin pháp tit kim din, nuâc: Thirc hin tt các thi& 
bj dung din khOng can thiêt khi ra khOi phông và hêt gi lam vic; tat nguOn din 
khi khOng s1r dung các thiêt bj din; han  chê viêc sü ding diêu hôa khi thai tiêt 
khOng qua nóng; khuyen khich sr dung quat thay the cho dieu hôa. 

2. Trong quãn 1 try s& lam vic, Mt dai khuôn viên, các cong trInh 
phuic lçri cOng cong 

Trii si lam vic, Mt dai khuôn viên dugc sir diing dung miic dich, dUng di 
tung. Các phông lam vic duc bO trI khoa hçc, hp l v chUc näng, so lugng 
theo hisrng sU diing näng 1uçng tiêt kim yà hiu qua, khuOn viên duc giü gin 
sach sê, thoáng mat; các cOng trInh cOng cong trong khu virc duqc giü gin và bão 
quán tot dê sU diing lâu dài. 

3. Trong dão tio, quail i vã sir dyng lao dng 

Xây dirng b may tinh gçn, hoat dng hiu qua; có k hoach dào tao,  bi 
duo'ng, tuyên d%lng cOng chUc, viên chUc, luan chuyen hçip l tao  diêu kin cho can 
b, cOng chUc, viên chUc phát huy khã nang chuyên mOn trong thirc thi nhim viii 
và sU diing thai gian lao dng hiu qua. 

Thrc hin theo dung Lut Lao dng cUng nhu Lut Can bO cong chUc, Lust 
vien chUc ye vic sU dmg, quân 1 cOng chUc vien chUc, ye thçrc hin chp hành 
nghiem kS'  1ut gi giâc lao dng, bão dam ye chat lugng cOng vic, khOng vi 
phm các quy djnh cUa Nhà nuâc; xay dmg và thirc hin tot ni quy, quy che ye 
kS' 1ut lao dng, gi giac lam vic cUa can b, cOng chUc, viên chUc trong co 
quan; phân cong trách nhim cii the dôi vi tüng can b cOng chUc, tich circ h9c 
tip, rén luyn nang cao trInh d chuyên mOn, nhn thUc chInh trj, kin thUc quan 
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d dáp 1rng yêu cu nhim viii duçic giao. Dam bão ti& kim trong vic t chirc Hi 
nghj, tp huân theo dung chê d quy djnh. 

Vic cü can b, cong chüc di cong tác trong và ngoài tinh bão dam theo quy 
djnh, chê d cong tác phi thçrc hin theo tiêu chuân djnh mIrc cüa nba nuóc và Quy 
chê chi tiêu ni b dã de ra. Qua kiêm tra cong tác tài chinh chiia có tru&ng hqp 
thanh toán tthng 1p  cOng tác phi tr nhiêu nguOn khác nhau hoc igi diing thanh 
toán cOng tác phi dê thu lqi Ich cho cá nhân. 

Quy ch phân loai  lao dng diiçc thào lun cong khai trong tp th can b, 
cOng chirc tai  Hi nghj can b cong chirc co quan, hang tháng thirc hin châm cOng 
và có chê d khen thu&ng theo qu hçp 1. 

Kt qua THTK, CLP ci th trong các linh v1rc (Co biu chi tit kern theo) 

III. Phtro'ng htrtrng, nhim vii và giãi pháp v thirc hành tit kim 
chông lang phi cn tp trung triên khai thic hin: 

1. Phiro'ng hu*ng, nhim vii: 

Tang cu?mg cong tác kim tra vic thirc hành tit kim, chng lang phi 
trong các phông, dan vj s11 nghip thuc Sâ, gan vic thirc hành tiêt kim, chông 
lang phi cüa tüng cá nhân vào tiêu chi thi dua và thrnrng hang qu. 

Nêu cao tinh than tr giác, thüc trách nhim v thrc hành ti& kim, chng 
lang phi trong toàn the can b, cOng chüc, viên chüc; 

Quân l và si'r diing ngân sách duqc giao mt each tit kim và hiu qua. 

2. Các giãi pháp: 

Thirc hin vic cOng khai, minh bach  trong quãn 1 và si~ diing ngân sách 
nhà nuâc, mua sam, sü dçing tài san công; thrc hin dan chü trong Quy chê chi tiêu 
ni b; 

Tiêp tiic thirc hin vic "HQC tp Va lam theo tu' tithng, ã'go di'c, phong 
cách Ho ChI Minh" dtc bit là chuyên dê ye phông, chông tham nhüng, lang phi 
và thuc hành tiêt kiêm. 

Thu&ng xuyên t chüc các dçit kim tra tai  các dan vj sir nghip thuc Sâ 
dê kjp thai phát hin, xü l các hành vi gay lang phi. (nêu co) 

A A • A • A • A A A - V A IV. Be xuat, kien ngh ye thirc hanh tiet kiçm chong lang phi: Khong 

Noi n/ian: 
- S& Tài chInh; 

- Luu: VT, KHTC(Huyn) 

GIAM BOC 

Au Thi Mai 



UY BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 

sO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

KET QUA TH1J'C HANH TIET KIM, CHONG LANG PHI 

Ky báo cáo: 6 tháng du nàm 2020 
(Kern theo Báo cáo s4  146/BC- VHTTDL ngày 03/6/2 020 cza S& Vun hóa, Th thao và Du ljch) 

Phu luc so 02 

STT Ni dung 
Don vj 

tInh 

Kt qua 
cüa nãm 
triróc (6 

tháng du 
näm 2019) 

K hoch 
cüa nãm 

báo cáo (6 
tháng du 
näm 2020) 

Kt qua 
nám báo 

cáo (6 
tháng 

dau nám 
2020) 

So sánh vói Ham 
trtthc và k hoach 

Ghi chü So sánh 
voi nãm 

triróc 

So sánh 
voi k 
hoach 

2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 
Trong vic ban hành, thrc hin dnh 
mtc, tiêu chuân, ché d 

2 2 100,00 

S van bàn quy djnh v djnh mfrc, tiëu 
chu.n, ch d mài dixcc ban hành 

van bàn 

2 
S van bàn quy djnh v& djnh mirc, tiêu 
chun, ch d &rcc sira di, b sung 

van bàn 2 2 100,00 

S cuôc kim tra viêc thuc hin các quy 
djnh v djnh müc, tiêu chun, ch dO 

4 
S vi vi phm các quy djnh v djnh mirc, 
tiêu chun, ch dO dã thrcc phát hin và xi:r 
1) 

vii 

Tong giá tr các vi phm v djnh mirc, tiéu 
chun, ch do dime kin nghj thu hi và 
bi thtxmg (nu là ngoi t, tài san thI quy 
dM thành tin Vit Nam dng) 

triu 
dng 

II 
Trong 1p, thãm dnh, phê duyt dir 
toán, quyt toán, quail i, sfr ding kinh 
phi ngân sách nhà nuóc (NSNN) 

triu 
dng 

Lp, thm dnh, phê duyt, phân b diy 
toánNSNN 

triu 
dng 

Dr toán 1p sai ch do, sai di tuç1ng, sai 
tiêu chun, djnh mt'rc 

triu 
dng 

1.2 
S tin ti& kiêm dir toán ehi thix&ng xuyên 
theo chi do, diu hành cüa ChInh phU 

triu 
dng 

1.3 S tin vi phm d xtr l, ct giãm d%r toàn triu 

1.4 Các nOi  dung khác triOu 

2 Sir diing và thanh quyt toán NSNN 
trçu 
dong 

792,38 553,74 539,06 68,03 97,35 

2.1 Tit kim chi quàn l hành chInh, gm: 
triu 
dông 

147,43 143,84 13 1,76 89,37 91,60 
ji- je 

kiêm xác 
djnh trên 
Cu sO dir 

toán dirçic 
duyt; mOe 
khoán chi 
dircc duyt 

Tiét kim van phôngpharn 
triêu 
dông 

Tiêt kirn cithc phi thông tin lien lqc 
tri&u 
dong 

Tiet kirn th dyng dién 
tri&u 

. 
dông 

Tiét kirn xáng, ddu 
Iriêu 
dông 
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STT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Kt qua 
cüa nàm 
tru*c (6 

thángdu 
näm 2019) 

K hoach 
cüa nám 

báo cáo (6 
thángdu 
näm 2020) 

Kt qua 
näm báo 

cáo (6 
tháng 

dan näm 
2020) 

So sánh vói nãm 
tru*c Va k hoach 

Ghi chil So sánh 
voi nam 

trwóc 

So sánh 
vorik 
hoach 

2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

Tilt kim ntthc sqch 
triêu 
a'ông 

Tilt kim cong tdc phi 
triu 
dông 

Tilt kim trong td chtc h5i nghj, hç51 thOo 
triu 
a'ông 

Tilt ki&m chi tiép khách, khánh tilt, i 
h5i, kj) nim 

triu 
&ng 

Tilt kiém trong mua sam, tha chi?a tài 
sOn, trang thilt bj lam vic, phuv'ng tin 
thông tin, liOn lgc 

triéu 
dng 

2.2 
Ti& kim trong mua sam, sCra chUa 
phuang tin di 1i (o to, mô to, xe gn may) 

triu 
dng 

a 
S tin sra ch&a, mua mâi phuang tin di 
1i dä chi 

triu 
dng 

b Kinh phi ti& kim duçc, gm: 
triu 
dong 

Tit kiêm 
vài d 

toán, djnh 
mjrc, tiéu 
chun 
hoäc mirc 
khoán chi 
duçic duyt 

Thdm djnh, phê duyt du toOn 
triu 
a'ông 

Thirc hiên dlu thcu, chào hang cQnh 
tranh... 

triu 
&ng 

Thiroi'zg thOo hcsp a'ng 
friêu 
dOng 

COcnçidungkhác 
triéu 
dOng 

2.3 
Tit kiêrn do thi.rc hiên ca ch khoán chi, 
giao quyên tr chO cho ca quan, t chirc 

triu 
dng 

644,95 409,90 407,30 63,15 9937 

2.4 
Tit kim kinh phi chuang trinh miic tiêu 
quôc gia 

triu 
dng 

2.5 
Tit kiêm kinh phi nghiên ciru khoa h9c, 
cong ngh 

triu 
dong 

2.6 Ti& kim kinh phi giáo dic và dào to 
triêu 
dong 

2.7 Tit kim kinh phi y tê 
triu 
dong 

Sü dijng, quyt toán NSNN lang phi, sai 
chêd 

triu 
d1ng 

3.1 Tng s ci quan, t chüc sir dung NSNN don vi 

3.2 
S hrccng ca quan, to chirc sir dung NSNN 
lang phi, sai ch dQ da phát hin dirçc 

d 

3.3 S tin vi phm dà phát hin 
triu 
dông 
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STT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Kt qua 
cüa näm 
truoc (6 

thángdáu 
nãm 2019) 

K hoch 
cüa näm 

báo cáo (6 
thángdâu 
nám 2020) 

Kt qua 
näm báo 

cáo (6 
tháng 

dâu näm 
2020) 

So sánh vói nàm 
truc Va k hoch 

Ghi chü So sánh 
voi nam 

trtróc 

So sánh 
vóiké 
hoach 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

4 Các nii dung khác 
triéu 
dong 

Trong mua sm, sir diing phirong tin di 
1i Va phirong tin, thik bi lam vic cüa 
co quan, to chirc trong khu vllc  nhà 
nu.o.0 

triu 
A dong 

Phirong tin di li (o to, mô to, xc gän 
may) 

1.1 S hrçing phining tin (o to) hin có du kS'  ehic 9 10 10 111 100 

1 2 
Sé hrcmg phuang tin tang them trong k' 
(mua mâi, nhn diu chuyen) 

chik 

1 3 
So lucmg phi.rcmg tin giãm trong 
(thanh 1', diêu chuyn) 

chic 1 1 100 

1.4 S hrçrng phixcrng tin (o to) cu6i k' chic 10 9 9 90 100 

1 5 
s luçing phuang tin sir dung sai muc 
dIch, sai tiêu chuân, ch dQ 

chic 

1 6 
So tin xir 1 vi phm v sir dung phirang 
tin di 1i 

triu 
dng 

2 Tài san khác 

2.1 
s6 li.icmg các tài san khác dtrçc thanh 
sap xêp, diêu chuyn, thu hi 

j san 

2 2 
S krqng tài san trang bj, sir dung sai muc 
dIch, sai ch d phát hin dixçrc 

tài san 

2.3 
S tin xir 1 vi phm v quãn 1, sir ding 
tài san 

triu 
dong 

3 Cácnidungkhác 
triu 

A (long 

IV 
Trong dâu tir xây drng, quãn l, sir 
ding trig sir lam ViC, nhà ir Cong VI Va 
cong trInh phüc Lçirp Cong cong 

triu 
(lông 

1 Trong du tir xãy dirng 
triu 
.1 aong 

1.1 S lixçing dr an chua cn thit (là ct giàm dir an 

1.2 S kinh phi tit kim di.rçrc, gm: 
triu 
(lông 

Tit kim 
so vii dii 
toán thrçic 
phê duyt 

- Thclm dinh, phê duyt d an, tong c4 
toán 

friu 
dng 

- Thtc hin dcu thdu, chào hang cgnh 
tranh... 

triu 
dng 

- Thtrc hin dOu ttr, thi cong 
triêu 
dOng 
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STT Ni dung 
V 

tinh 

Kêt qua 
cua nam 
trtróc (6 

thang dau 
näm 2019) 

Kê hoch 
cua nam 

báo cáo (6 
thang dau 
näm 2020) 

Kt qua 
nãm báo 

cao (6 
thang 

.. 

So sánh 
trtr&c và 

vói nám 
k hoch 

Ghi chü So sánh 
voi nãm 

tru'&c 

So sánh 
vri ke 
hoch 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

- Thdm tra, phê duyt quyét toán 

1.3 So von cham giai ngan so vcn ke hoach 
triêu 
dong 

1.4 Các di.r an thuc hiên châm tin do dir an 

1.5 
Các dij an hoàn thành không sir dicing &rcic 
ho.c có vi phm pháp 1ut bj dInh chi, hu' 
bó 

SWcing dirán 

Gia tn ä'au tirphai thanh toan 
triéu 
dong 

2 Tru s& lam vic 

2,1 Tng din tIch trii sâ hin có du k' m2 7.185,82 7.185,82 100,00 

2,2 
Din tIch tri sâtäng them do xây dirng, 
mua mai, nhan dieu chuyen 

m2 - 340,00 340,00 100,00 

2 3 
Din tIch tri si giãm do thanh 1)', dieU 
chuyn, sp xp 1i 

m2 

2,4 Tng diên tich tru sâ cu6i k' m2 7.185,82 7.525,82 104,73 

25 
Diên tIch tru sâ sfr dung sai muc dIch, sai 
.; ,, tieu chuan, che d9 

m2 

2,6 Din tIch trV s si:r ding sai ch d d xfr 1' m2 

2 7 
S tin xr 1' vi phm, thanh I' tri sâ thu 
dtxçic 

triu 
dng 

3 Nhàcôngvii 

3,1 Tng din tIch nhà cong vi hin có du k' m2 

3 2 
Din tIch nhà cong vii tang them do xây 
dmg, mua mài, nh.n diu chuyn 

m2 

Din tIch nhà cong vi giãm do thanh 
diu chuyn, sp xp 1i 

m2 

3,4 Tng din tIch nhà cong vv cui k5' m2 

Din tIch nhà cong vii sir diing sai mi,ic 
dIch, sai tiêu chun, ch d 

m2 

3,6 Din tIch trV sâ sr dung sai ch d dA xCr 1 m2 

S tin xCr 1' vi phm v quãn 1', str diing 
nhàcôngvi 

triu 
dng 

4 Cácnidungkhác 

Trong quãn l, khai thác, sfr ding tài 
nguyen thiên nhiên 

1 Quãn l, sü dyng dat 

Din tIch dt sir diing sai mic dIch, bO 
hoang hoá, có vi phm pháp 1ut 

2 
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STT Ni dung 
Don VI 

tinh 

Kt qua 
cua nam 
triróc (6 

thang dau 
nám 2019) 

K hoch 
cua nam 

báo cáo (6 
- 

thang dan 
näm 2020) 

Kt 

cao (6 

thang 

So sánh 
trir&c vã 

v&i nàm 
k hoch 

Ghi chü So sánh 
voi nam 

tru*c 

So sánh 
voi ke 
hoach 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

1.2 
Din tIch dt sir diing sai mic dIch, vi 
phm pháp lut, bó hoang hoá dA xr 1, 
thu hi 

m2 

1.3 So tien xi.r pht, xi.r ly vi pham thu dirçic 
triêu 
d 

1.4 Các nii dung khác 

2 
Quãn I, khai thác, sü dung tài nguyen 
khác 

2 1 
hrcmg vi vic vi phm trong quân I)', 

khai thác, sir ding tài nguyen 

2.2 So tien xix phit, xi.r ly vi phm thu dixcic 
triêu 
dx 

Các di an tái ch, tái sü dyng tài 
nguyen, sfr dyng nãng Itrçng tái tyo thrçrc 

3.1 
S krcing dix an mài hoàn thành dim vào 
s's ding 

disan 

3 2 
s tin dir kin tit kiêm d'sqc theo d an 
ducic duyt 

triu 
ding 

Nang 1'sqng, tài nguyen dir kin tit kim 
di.rçic theo dir an dixgc duyt 

triu 
dng 

4 Cac nçt dung khac 
triêu 
dong 

VI 
Trong t chfrc bi may, quãn 1, sfr dyng 
lao dng và thôi gian lao dng trong 
khu irc nhà niró'c 

1 
S lisçng vv vic vi phm trong quãn 
sir dicing lao dng, thai gian lao dng 

2 So tien x's ly vi phm thu &rcic 
triêu 
dng 

3 Cac noi dung khac 
triêu 
dong 

Trong quãn l, sfr dyng von Va tài san 
nhà nu&c ti doanh nghip 

- 

1.1 

TiOt kim chi phi, giá thành san xut 
kinh doanh 

triu 
dông 

• ,. .,. 
Tiet kiem nguyen, vat lieu 

triêu 
dong 

1.2 Tiet kiem nhien lieu, näng liicing • . 
triêu 
dong 

Tiët kim din Kw/h 

Tidt kim xáng, ddu lit 

1.3 Tiet kiem chi phi quan ly 
triêu 
dong 

Tit kim do áp dung khoa h9c, cong 
ngh, sang kin, cái tin k5' thut 

triu 
dng 
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STT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Kt qua 
cüa näm 
tru&c (6 

tháng ttu 
näm 2019) 

K hoch 
cüa näm 

báo cáo (6 
tháng dâu 
nám 2020) 

Kt qua 
näm báo 

cáo (6 
tháng 

dau nam 
2020) 

So sánh vói nãm 
tru*c và k hoach 

Ghi chü So sánh 
voi nam 

truó'c 

So sánh 
vol ke 
hoch 

2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

1.5 Chi phi tit giãm dã dang k 
triêu 
dông 

1.6 Chi phi tit giãm dA thirc hin 
triu 
dong 

2 Quãn 1 du tir xây dirng 
triçu 
aong 

2.1 
Tng s dir an du tir, xây drng dang thi,rc 
hin 

dir an 

2.2 
s6 hrcing dr an thrc hin dUng tién d, có 
hiêuquâ 

dir an 

2.3 Chi phi du ti.r tit kim dirçic 
triêu 
dông 

Thám a'/nh, phé duyt dr an, tong dt toán 
triu 
dóng 

Thtc hin dáu thu, chào hang cqnh 
tranh... 

triu 
dng 

Thc hin ddu tit, thi cong 
friu 
dOng --- - 

Thdm tra, phê duyt quyêt toán 
friu 
dông 

2.4 Lang phi, vi phm, tht thoát vn 

S lu-cing dc an chm tiln d3, cO lang phi, 
vi phqm pháp lut 

dt an 

Sd tin bj thdt thoát, lang phi, vi phQm 
pháp lut 

triu 
ddng 

2.5 Các ni dung khác 
triéu 
dOng 

Sfr ding các ngulmn kinh phi duqc cp tü 
NSNN 

Sd tin tiEt kim dirçic 
triu 
dông 

Sd tin ch2m giâi ngOn, quydt toOn so vái 
th&i hgn duçrc duyt 

triu 
dng 

Sd tin th dyng sai chd dç5, lang phi 
triu 
dong 

4 Mua sm tài san, phirong tin 

4.1 Mua s&m, trang bj xe ô to con 

Sd hrcingxe ddu /cj) chic 

So 1ucing xe tang trong Icy (mua m&i) chik 

SO tin mua mói xe 0 tO trong Icj) 
triêu 
dOng 

Sd luqng xe giOm trong kj) (thanh lj, 
chuydn nhtcxng) 

chiêc 

Sd tin thu hdi do thanh lj, chuydn nhi9ng 
triêu 
dông 

Sd hrcing xe cudi kj) chic 

Page 6 



STT Ni dung 
Don vi 

tinh 

Ktquã 
cüa näm 
trtróc (6 

tháng du 
nám 2019) 

Khoch 
cüa Ham 

báo cáo (6 
tháng du 
näm 2020) 

Kt qua 
nám báo 

cáo (6 
tháng 

dau nam 
2020) 

So sánh vói nàm 
trtr&c vã ke hoach 

Ghi chü So sánh 
vol nam 

tru*c 

So sánh 
vóikê 
hoach 

2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (%) 9 

4.2 Trang bj xe ô to con sai tiêu chun, ch d chic 

Sá hrcing xe mua sam, trang bi sal cM d5 chic 

Sc tin mua xe trang bj sal ché d5 
triu 
dông 

5 Nq phãi thu khó dôi 

S6duk5' 
triu 
dông 

ScuikS' 
triu 
dông 

6 Vn chü s& hü'u 

SdukS' 
triu 
dông 

Scu6ikS' 
triu 
dông 

Trong hoit dng san xut, kinh doanh 
và tiêu dung cüa nhân dan 

H
gia dInh thrc hin np sng van hoá, 

THTK, CLP 
Lu ho 

2 Các vii vic gay lang phi dirqc phát hin Vii 

Kt qua cong tác thanh tra, kiêm tra, 
giám sat, kiem toán ye THTK, CLP 

Tong s cuQc thanh tra, kiêm tra ye 
THTK,CLP dä triên khai thiic hin 

CUOC 

2 
Tong so cu9c thanh tra, kiêm tra ye 
THTK,CLP dä hoàn thành 

CUQC 

S co quan, to chüc, don vj duçrc thanh 
tra, kiêm tra ye THTK, CLP 

ca quanl 
t chrc/ 
don vj 

5 

So co quan, to chfrc, don vi cO tang phi, 
vi phm v THTK,CLP du'qc phát hin 

ca quanl 
t chfrc/ 
don vj 

TOng giá trj tin, tài san bj lang phi, sü 
diing sal ché d phát hin duçc qua 
thanh tra, kiêm tra, giám sat 

triêu 
dng 

6 
Tong giá trl tin, tài San tang phi, vi 
phm dã xir t, thu hli 

triu 
dng 
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