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GIAMBE C 

UBND TINH QUANG NAM 
S1  TAI CHINH 

S&411g0 /STC-TTr 
V/v báo cáo cong tác thirc hành 
tiêt kiém, chông lAng phi 6 
tháng dâu nAm 2020. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dôc 1p - Tir do - Hanh Phüc 

Quáng Nam, ngàythcng 5 nàin 2020 

KInhgiri: 
- Các Sâ, Ban, ngânh, Hôi, Doàn th thuôc tinh, 
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph, 
- Các cong ty TNHH MTV 100% von nhà mrOc. 

Thirc hin Chiiong trInh cong tác cüa UBND tinh Quáng Nam ti Quy& 
djnh so 144/QD-UBND ngày 14/01/2020 ye vic tham mini các ni dung trInh 
HDND tinh tai k' h9p thi.'r 16; trong do, giao S Tài chInh báo cáo cong tác thirc 
hành tiêt kim, chong lang ph16 tháng dâu nàm näm 2020. 

D co Co sâ ttng hçxp, báo cáo UBND tinh theo dung thôi gian quy djnh va 
dam báo chat 1ucmg, S Tài chInh dê nghj các co quan, dja phuang, don v cn cir 
theo Quyêt djnh 700/QD-UBND ngày 16/3/2020 cüa UBND tinE ye ban hành 
Chucing trInh tong the cüa tinh Quáng Nam ye thirc hành tiêt kim, chông lang phi 
näm 2020 và Chi thj so 53-CT-TU ngày 20/4/2020 cüa Tinh üy Quãng Nam ye 
tang cis&ng sir lânh do cüa Dãng dôi vâi vic thirc hành tiêt kim, chông lang phi, 
gop phân khäc phic khó khàn do ánh huOng cüa djch bnh Covid- 19, Chucing 
trInh thirc hành tiêt kim, chong lang phi näm 2020 cüa don vj mInE dê 1p báo cáo 
tinh hInh, két qua cong tác thirc hành tiêt kim, chong lang phi 6 tháng dâu nàm 
näm 2020 theo dê cuong và phi liic so 01 kern theo cong van nay. (So lieu báo 
tInh tit ngày 01/01/2 020-3 1/5/2020). 

D nghj các dja phuang, clan vj quan tam, pMi hcp thirc hin và gii'ri báo cáo 
kèin theo so 1iu c%1 the ye Sâ Tài chinh tnthc ngày 02/6/2020, dông thai gui bàn 
mCrn vào dja clii thu din tCr: thuvx1962gmai1.com . 

Trong qua trinh trin khai thirc hin, tri.nmg hcp có vuâng mc d nghj lien 
h vâi S Tài chinh (qua Thanh tra Sâ, so din thoai: 0235.3 852.548) de phôi hop 
thirc hiên ./. 

(D ctwng và phy lyc sd 01 ducrc dáng tái trên website cüa Sà Tài chInh tgi 
d/a chi: http://stc.quangnam.gov.vn. Các cci quan, dciii vj có the download ye dé 
thuv hiên). 

Noi n/ian: 
- Nhtr trén; 
- BGD; 
- Luu: VT, TTr. 
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E CUUNG BAO CÁO 
TInh hlnh, kt qua cong tác THTK, CLP 6 tháng du nãm 2020. 

I. COng tác lãnh do, chi do và tuyên truyn, giáo dtic thiyc hành tit kim, 
chng lang phi: 

1. Nêu các van bàn mang tInh cht chi dao, diu hành cong tác THTK,CLP 
ma dja phiimg, dan vj dâ ban hành; trong do torn tat các m11c tiêu, chi tiôu, tiêu 
chI dánh giá tiêt kim dâ dé ra trong Chuang trinh THTK, CLP; các bin pháp v 
THTK, CLP dã dê ra và tInh hInh, két qua triên khai thirc hin các bin pháp nay 
theo tiên d den cuôi k' báo cáo (bao gôm các bin pháp dä triên khai tü trixóc kS' 
báo cáo, den k' báo cáo van phát huy tác diing và có két qua cii the). 

2. Néu phiiang thirc, hInh thi.rc và dánh giá các hoat dng tuyên truyn, ph 
biên, giáo dçic pháp 1ut ye thirc hành tiêt kirn, chông lang phi dã thirc hiên tai dia 
phuang, dan vj và các dan vj thuc thâm quyên quân l cüa ngành, dja phucmg. 

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

1. Các Sâ, Ban,Ngành, Hi, Doàn th, UBND các huyn, thi xa, thành ph và 
các cong ty 100% von nhà rnthc can ci vào chüc näng, thim vii, quyên han và 
tInh hInh, kêt qua cii the cUa dja phuung, dan vi rnInh báo cáo cong tác thirc hành 
tiêt kim, chông lang phi bang van bàn theo các ni dung nhu sau: 

1.1 Kt qua THTK, CLP trong tüng Iinh vyc: 

a) THTK,CLP trong vic ban hành, thirc hin djnh müc, tiéu chun, ch do; 

b) THTK,CLP trong 1.p, thm djnh, phê duyt di,r toán, quy& toán, qun l, si'r 
diing kinh phi ngán sách nhà nrn9c (NSNN); trong do t.p trung các ni dung nhu: 

- Quân l, sü diing kinh phi chuang trInh miic tiêu quc gia; kinh phi thirc 
hin nhirn V11 khoa h9c và cOng ngh; kinh phi th1rc hin nhim vii giáo diic và 
dào tao; kinh phi thirc hin nhim vi y tê; thành lap, quãn 1, sir diing qu có 
nguôn tü ngân sách nha nuc; 

- THTK,CLP trong mt s tnr&ng hcTp s1r diing NSNN: t chrc hi nghi, hôi 
thào, t9a dam; circán b, cOng chüc, vién chüc di cong tác, khão sat trong và ngoài 
nu&c; dào tao, bôi dtrông can b, cong chc, viên chrc; si diing din, nuâc; si 
dng van phOng phâm, sách báo, tap chI; tiêp khách, khánh tiét; tO chüc 1 hôi, 1 
k'niêm. 

c) THTK, CLP trong mua sm, sr diving phuang tin di lai và phuung tin, 
thit bj lam vic cüa co quan, to chñc trong khu vrc nhà nuóc. 

d) THTK, CLP trong du t'Lr, xây drng; quãn 1, sir diing trçi s0 lam viéc, nhà 
i cong vii và cOn trInh phc 1i cong cong. 

d) THTK, CLP trong quán l, khai thác, s1r ding tài nguyen thiên nhiên nhu: 
trong quãn l, sr d%lng dat; khai thác quãn l, si'r ding tài nguyen nuóc; quân 1, 
khai thác, si diing khoáng san; quãn l, khai thác, sü diing tài nguyen rmg; quãn 
1, khai thác, s drng tàu nguyen khác. 
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e) THTK, CLP trong th chirc b may, quân 11,  sir ding lao dng và thi gian 
lao dng tai  ca quan, dan vj. 

g) THTK, CLP trong quail 11  các qu' tài chinh nhà rnthc ngoài ngân sách. 

h) THTK, CLP trong quân 12, sü d11ng vn và tài san nhà nu&c tai  doanh 
nghip. 

i) THTK, CLP trong hoat dng san xu.t, kinh doanli và tiêu dung cüa nhân 
dan nhu: trong boat  dng san xuât, kinh doanh và tiêu dung cüa nhân dan; trong 
dâu tu xây drng, san xuât, kinh doanh và tiêu dung cüa nhân dan; trong to chirc 
các l hOi  và các hoat dng khác có sir ding nguôn 1irc dóng gop cüa cong  dông. 

1.2 COng tác thanh tra, kiêm tra v THTK, CLP. 

- S cuc thanh tra, kim tra ma dja phuang, dan v dã và dang thrc hin v 
THTK, CLP trong 5 tháng dâu näm 2020 

- S vi vic lang phi dã phát hin; S vi vic dã dugc xu 12; 

- S cá nhân, dan vj vi pham; s tin bj lang phi và hlnh thixc xi:r 12. 

1.3 Phân tIch, dánh giá: 

a) Dánh giá kt qua dat  dugc: 

- Dánh giá toán din kêt qua dat  dugc trên cac mt chi dao,  diu hành, thirc 
hin nhim vi quail 11 nhà nuOc, phát triên kinh té - xä hi; 

- So sánh, dM chiu gii:ta kt qua dat  duqc vi m1ic tiêu, chi tiêu ti& kim và 
yêu câu chông lang phi dã dê ra trong Chuong trInh THTK, CLP näm 2020. 

b) Nhüng tn tai, han ch và nguyen nhân; 

c) Nliung kinh nghim rut ra. 

1.4 Phtro'ng hu'&ng, nhim viii và các giãi pháp ye thi!c hành tiêt kim, 
chng lang phi cn tp trung triên khai thrc hin trong các nãm tiêp theo 

a) Phuang huâng, thim v11. 

b) Cácgiâipháp. 
.. • A A . • A - 

1.5 Kien ngh de xuat ye thiuc hanh tiet kiçm, chong lang phi 

a) Kin nghj v cong tác chi dao,  diu hành cüa UBND tinh. 

b) Kin nghj v hoàn thin các quy djnh cüa pháp lut v THTK, CLP. 

c) D xuât các giâi pháp, sang kin nhäm nâng cao hiu qua cOng tác THTK, 
CLP. 

d) Các kin nghj khác (nu co). 

2. Di vri các Sä có chüc näng, nhin viii quán 11  nhà nuâc chuyên ngânh, 
ngoài vic báo cáo két qua thirc hành tiêt kim, chng lang phi theo nQi dung trên, 
de nghj báo cáo dánh giá day dü ye tInh hInh, ket qua THTK, CLP, hiu qua cong 
tác quãn 12 nhà nuóc theo chüc näng, nhim vi dugc phân công, ci th nhu sau: 
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- Sâ K hoach và D.0 tu: Báo cáo, dánh giá tInh hInh, kt qua THTK, CLP 
trong linh vrc dâu tu xây dimg; dánh giá hiu qua sir ding ngun vn d.0 ti.r các 
cong trInh xây drng ca bàn; tInh hmnh, két qua x1r 1 nç d9ng xây dmg Co bàn, 
tInh hInh thirc hin các chiio'ng trInh mic tiêu quôc gia näm 2020. 

- Sâ Tâi nguyen và Môi tnr?mg: Báo cáo, dánh giá v tmnh hinh, kt qua THTK, 
CLP trong quãn l, khai thác, sfr diing các nguôn tâi nguyen (dat dai; tài nguyen nuâc, 
khoáng san); két qua thanh tra, kiêm tra trong linh virc tài nguyên-môi truông. 

- S& Tu pháp: Báo cáo dánh giá v tinh hInh, kt qua xây dimg, ban hành 
các van bàn quy phm pháp lut, dánh giá müc d hoàn thành. 

- Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn: Báo cáo, dánh giá v tInh hInh 
kêt qua thc hin chinh sách, pháp lust quân l, sir diing dat tai các nông, lam 
trithng quôc doanh. Kêt qua tliçrc hin chuo'ng trInh mçc tiêu quOc gia xay dirng 
nông thôn mdi. 

- Si Van hóa, Th thao và Dulich: Dánh giá, báo cáo tInh hInh, kt qua 
cong tác chi do, hithng dn, quàn l to chüc lê hi các dja phucmg; kêt qua cong 
tác thanh tra, kiêm tra chuyên ngành. 

- Thanh tra tinh: Báo cáo, dánh giá v tInh hInh, kt qua thanh tra và xir l vi 
phm, lang phi phát hin qua cong tác thanh tra, kiêm tra cüa ngành thanh tra trén 
phm vi toàn tinh. 

- S Ni vi: Báo cáo torn tt thirc hin chucrng trinh tng th cãi cách hành 
chInh nhà nuc näm 2020; báo cáo viêc triên khai thixc hiên chInh sách tinh giàn 
biên chê theo Nghj quyêt cüa B ChInh trj và ChInh phü; Kêt qua thirc hin De an 
v trI vic lam cüa các S&, ngành, dja phi.rmg. Dánh giá ye tiêt kim, chông lang 
phi trong dào tao,  quân l, sir dung lao dng và thi gian lao dng trong khu virc 
nhà 

- S Cong thuung: Báo cáo tInh hInh, kt qua THTK, CLP trong hoat dông 
san xuât kinh doanh và tiêu dung cüa nhân dan. 

THU TR11€NG D€N V 
(7cj, ghi r6 hQ ten, dóng dá'u) 
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2.2 

a 

b 

2.3 

2 .4 

2 .5 

.6 2 
2 .7 
3 

3.1 

Phu luc s6 01 
PHU LVC 

KET QUA THIC HANH TIET KIM, CHONG LANG PHf 
K' báo cáo: 01/01/2020- 3 1/5/2020 

(Kern theo Baa cáo s64420/BC- ngay 21 /3O2O czia ..'T.T. ...) 

Doii V! tinh 

3 

STT Ni dung 

2 

Trong vic ban hành, thirc hin dlnh mfrc, tiéu chun, ch d 

K boach nAm S thtrc hin So sAnh vói s6 
2020 dn 31/5/2020 khoacIi(%) Ghi chü 

4 5 6=5/4 (%) 7 

2 

3 

4 

s6 yIn bàn quy dinh ti6u chuán, dirth mirc mói dxqc ban hInh 

s6 vAn bàn quy 4mb tieu chun, dnh mCrc dtrqe süa dti, b sung 
cho phü hcrp 

s6 cutc kMm Ira vic thc hin dc quy 4mb v ch d, din.h 
mirc, tiéu chun 

vu vi phani cac quy dnh v ch d, dinli mirc, tiêu chun dl 
cltrçic phIt hin và th 1' 

vAn bàn 

vAn bàn 

cuOc 

vu 

5 
Tng giA tn cAc vi phain v chE d, dinh mic, tiéu chun duçic 
kin ngh thu hi và bÔi thrOng (nu là ngoai t, tài sIn thi quy 
di thành tin) 

triu dÔng 

II Trong LAp, thm d!nh, phê duyt d toIn, quyt toIn, quIn 
I, sfr ding kinh phi ngIn sIch nhI nir&c (NSNN) 

1 

1.1 Di,r toIn 1p sai ch d, sai 46i tIcvng, sai tiCu chu.n, dinh mCrc 

1.2 S6 tiEn tit kim di,r toIn chi thuOng xuyén theo chi dao, diu 
hành cIa ChinA phO 

S6 tin vi ph?m dl xCr l, ct giIm dr toIn 

CIc ni dung khIc 

S& ding vA thanh quyt toIn NSNN 
Ti& kim chi quan I hInh chinh, gm: 

Tiét kirn vánphongphdm 
Tilt kirn czthc phi thông tin lien 4w 
Tilt ki,n th dung din 
Tilt kim xdng, ddt  

Tilt kirn nzthc sch 
Tilt kirn cOng tác phi 

Tilt kim trong tl chj-c hi5i nghj, hi tháo 

Tilt kim chi tiê'p khách, khánh tilt, 11hi, . nim 

Tilt kirn trong ,nua sdrn, tha cha tài san, trang thilt bj lam 
vic, pinzo'ng tin thông tin, lien lQc 

Tilt kim trong chi phi in In, phô to, 
Tit kim trong mua sxn, sira chra phtrang tién di lai (0 tO, mO 
tO, xe gn may)  

S6 tin süa chra, mua mOi phirong tin di Iai  dl chi 
Kiith phi tit kim diiçic, g6m: 

Thdrn cl/nh, phê duyt d toOn 

Thztc hin ddz thdu, chOo hang cqnh tranh... 
Thwo'ng tháo hop dIng 

COc nt5i dung khdc 

TiEt kim do thrc hin co ch k.hoán chi, giao quyn tr chI cho 
coquan,t6chic  

Ti& kim kinh phi chucing trInh muc ti6u quc gia 

TiCt kim kinh phi nghi6n ciru khoa hQc, cOng ngh 

Tit kim kinh phi giáo di,ic và dIo tao 
Tit k.im kinh phi )' t  

T6ng s cci quan, t chirc sir dung NSNN  

Sfr dyng, quyt toIn NSNN llngphI, sai ch d  

2 So lucmg cci quan, t chOc sir dung NSNN tang phi, sai chE d dl 3
phIt hin duçic 

Lp, thm djnh, phé duyt, phAn b d toIn NSNN 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

tniu dng 

triu dng 

tniu dng 

triu Mng 
triêu clIng 

triu dIng 

triu dIng 
triu dIng 
triu dOng 
triu dông 

triu dOng 

triu dIng 

triu dIng 

Iniu dng 

triu d*ng 
triu dng 
triu dng 

triu d6ng 

triu dÔng 

tniu d6ng 

triu dng 
tn&i dng 

4cm vj 

don vj 
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STT NQI dung Do'n v tinh 
K hoach nIm 

2020 
S6 thut hin 

dn 31/5/2020 
So sánh vOi s6 
k hoach (%) 

Gill chu 

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

3.3 S6 tin vi dl hin phm phát triu dÔng 

4 Các ni dung khác 

III thit 
Trong 

ntr6c 

mua sam, sfr dung phirong tin di li và phro'ng tin, 
bj lam vic cüa co quan, t chác trong khu vl7c nhà 

Ii(ô tO, to, xe n may) tin di mô 1 Phron 
hin có du k' chiêc 1.1 So luqng phuong tin 

1 2 
So lucmg phucmg tin tang them trong kS' (mua mOi, nhn diu ______________ 

chuyn) 

1.3 S luqng phuang tin giãm trong k' (thanh 1', diu chuyEn) chic 

1 4 
S6 hrvng phtrong tin sr dmg sai muc dich, sai tiêu chuãn, ch chic 
dO 
S V v sO diing phucmg tién di lai tin xü vi pham triu dng -- 1.5 

2 Tài san khác 

2 1 
So hiong câc tài san khác duçic thanh li', s&p xEp, diu chuyn, tài sIn 
thu hi 

2 2 
S6 ltrcing tIi sIn trang bj, sO di,ing sai m,ic dich, sai ché dO phIt 
hiên duqc ______________ triudOng 2.3 S6tinxO19 vi .hamv .uan1,sOdingtàisIn 

3 Các dung khác nOl  

Trong du tir xây ding; quãn l, sfr ding trV sr lam vic, 

nhà O' cOng vi vI Cong trinh phOc lQi cong cong 
__________________________ 

1 dn: Trondutrxâ ___________ drIn 1.1 56! g d r an chuacInthiêtd1cätgi 

1.2  S6 kinh • hi tit kim duqc, gôm: triu d6ng 

- Thdm d;nh, 'he duyét dtr an, rdng dir todn triu dcn: 

- Thtc hin ddu thdu, chào hàn cçnh tranh... triu dáng 

- Thzrc /iin ddu tu thE cOn: triu &n: - 

duyI. I toán - Thdm Ira, ,hê triêu &n: 

so v/ri ké hoach S6 v6n chm giIi n:In triu d8ng 1.3 
dir In thirc hin tiCn dO CIc chain di In 1.4 

1 5 
Các di,r In hoIn thInh khOng sfr di,mg duc hoàc Co vi pham pháp 

1ut b; dlnh hu bO chi, 
_________________________ 

di,rIn Shtqn: 
 Gal ddu lit thanh loOn In phái triu d6ng — 

lam Tr sOr vic 2 ______________ 
2.1 T6ng diên tich tru sO hin cO du ki m2 

2 2 
Din tich tin sO tang thCm do xây d,mg, mua rn/ri, nhn diu m2 
chuyén ______________ 

2.3  Din tich trtl s/r do thanh 1', diu chu en, sp xê. lai :iIm m2 

2.4 Diên tich tru sO sO din: sal mic dich, sai tiêu chuIn, ch dO m2 
Dintichtil1s&sOdUfl:SaiChCdOdlKl m2 2.5 
S6tiEnxO1' vi .h,thanh1'tr1,1sOthUdtrqC triêudOng 2.6 

3 NhàcOn:v 
3.1  Tong di4n tich nhI cong vi,i hin cO dlu k rn2 ___________ 

3 2 
Din tIch nhà cong vi tang them do xay di,rng, rnua rn/ri, nhn 
diEu chuyEn 

______________ 

3.3 Din tich nhI cOng vi,i giIxn do tharth 1', diEu chuyén, sp xEp lai m2 

Din tich nha cOng vi sO diing sal miic dich, sal tiCu chuAn, ch 
do ______________ 

— 

3.5 DintichUiisOsOd1n:saiChCdOdlthI' m2 

3.6 S6 tin xO 1 vi phani v quIn I, sO dirng nhI cong vi tiu dng 

4 Các nOi dung khIc 

V Trong quIn l, khai thIc, sfr dyng tIi nguyen thiIn nhiên 

1 QuInl',sfrdyn: dt 
Din tich dt sO diing sal mic dich, bO hoang hol, cO vi pham 
phIp luât 

1 2 
Din tich dAt sO dirng sal rn',ic dich, vi pham phIp 1ut, bO hoang 
hoIdlxO1,thuhôi 

1.3 56 tiCn xii .hat, xiii' vi .ham thu duic triu d6n ____________ 
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STT Ni dung £oii v tInh K bochnAm 
Ghi chü 

I  2 3 4 5 6=5/4(%) 7 
1.4  Cãc ni dung khác 
2  Quãn l, khai thác, sfr dyng tài nguyen khác 

2 1 
So Ii.rcmg VV vic vi pharn trong quan 1', khai thac, sir di,ing tãi 

 nguyen 
2.2  s6 tiEn xir phat, xii 1 vi pham thu dirqe lriu dng 

Các d an tái ch& tái sfr ding tãi nguyen, sir diing nãng 
 llrQng tái to dircrc 

3.1  SIngdranmoihoanthaithduavaosadng dran 
3.2 s6 tin dr kin tit kim diic theo dr an dLrc duyét triu d6ng 

Nang lucing, tãi nguyen di,r kin tit kim ducrc theo dr an duçic 
duyt 

4 Các ni dung khác 

VI Trong t ehfrc b may, quãn l, sir dung lao dng và thOi gian 
lao dng trong khu vc nba nir&c 

1 s hrng vçi vic vi phgm trong quân l, sir ding lao dng, 
thOi gian lao dng "V 

2 

VII 

S tin xii l vi phm thu dtrqc triu dng 
Các ni dung khác 

Trong quãn l, sir ding v6n và tài san nhà nir&c tal doanh 
nghip 

1  Tiet kiçm chi phi, giá thãnh san xuat kinh doanh 
1.1  Ti& kim nguy6n, vat 1iu triu dng 
1.2  Tit kim nhiCn 1iu, nang hrcing triu dtng 

 Tit kim din Kw/h — 
 Tilt kim xOng, dlii Tn (lit) 

1.3  Tit kim chi phi quasi i triu dng 
1 4  thut 

iMt kim do ap dsng khoa hQc, cOng ngh, sang kin, câi tin k 
dng 

1.5  Chi phi tit giam dl dIng k' triu dng 
1.6  Chi phi tit giám dl thvc hin triu dng 
2  Quãn l du hr xây dng — 

2.1  T&ig S6 d,r an oan hi, xAy drng dang thrc hin d an 
2.2  S6 hrcmg di,r an thrc hin dung tin d, có hian qua di,r an 

 Chi phi dâu tu tit kim thrçvc 
 ThIns d/nh, p/se duj41 dw On, tlng di.' todn triu dIng 
 Thuv hin dds thdu, chào hang cgnh tranh... triu dIng 
 Thi.'c hiên dlii 1w, I/si cong triu dIng 
 ThIns ra, p/se duyt quylt loOn triu dIng 

2.4  Lang phi, vi pham, that thoát v6n 

So lwqng di.' On chaos lien dç5, cO lang phi; vi phgm p/sOp 1u4t di.' On 

 So lien b/ thOt thodi, lang phi, vipJimphOp 1u4t triu dong 
2.5  Các ni dung khác f 
3  Sir ding các ngu6n kinb phi thrç'c dp tir NSNN 

 SI tidn tilt kim th,c triu d6ng 

SI IzIn ch4m giOz ngOn, quylt loOn so vat thai hn dw'c dwyt triu d6ng 
 SI tiln sz dting sai chl d, lang phi ftiu 46ng 

4  Mua sm tài san, phiro'ng tin 
4.1  Mua sam, trang bj xe 0 tO con 

SI h.'qngxe dlii /cj) chic 
SI lircingxe tang trong kj) ('mua mo's) chic 
SI tthn mum móixe 0 to trong /cj) triu d6ng 
SI lwqngxe giOm trong l' ('thanh l chuyln nhzrsg,J chic 
SI tiln thu hli do lhanh lj, chuyln nhwqng triu 06ng 

4.2 Trang b xe 0 tO con sai tiCu chun, ch d   chic 
SI lwcingxe mum slm, trang bj sai chl d chic 
SI tiln mua xe Irang b/ sai chl d5 triCu 06ng 

5 N' phãi thu kliO dOi 
Sôduk' triud6ng 
S6 cu6i k$' triu d6ng 

6 V6nchüs&hfru 
S6 du nlm triu cl6ng 
S6 cu& k' triu dóng 
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STT Ni dung Don vj tInh 
K hoach nAm 

2020 

So thirc hiên 
31/5/2020 

So sánh vOi so 
k hooch (%) 

Chi chü 

1 2 3 4 5 6— 5/4 (%) 7 

THTK, CLP trong h03t dng san xut, kinh doanh và tiêu 
dung cOa nhãn dan 

1 H gia dinh thire hin np sOng vAn hoâ, THTK, CL? Luqt h 

2 COc vii vic gAy lAng phi dtrcvc phAt hin Vii 

Kt quA cong tác thanh tra, kim tra, giAm sAt, kim toán v 
THTK, CLP. 

TOng sO cuc thanh tra, kim tra v THTK, CLP dA trin khai 
thLrc hin 

cuc 

2 TOng sO cuc thanh tra, kim tra ye THTK, CLP da hoAn thAnh cuc 

SO ca quan, tO chcrc, don vi thrqc thanh tra, kim ra V0 THTK, 
CL? 

co quasi/tO 
chirc/dcin vj 

SO co quan, tO chtrc, don vj cö lang phi, vi pham vO TI-ITK, CL? 
dtrqc phAt hin 

co quasi/tO 
chüc/don vj 

TOng giA trj tiOn, tAi sAn b lAng phi, s1r dimg sai chO dO phAt hin 
dirqc qua thanh tra, kiOm ira, giáin sAt 

6 TOng giA In liEn, tAi sAn lang phi, vi pham dA th 1', thu hOi tniu dOng 

Page 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		stttt@danang.gov.vn
	2020-05-27T15:24:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài chính<stc@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




