
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan
V/v báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trình HĐND tỉnh khóa X tại 
kỳ họp thứ 1, thứ 2

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
        - Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh,

                                          - UBND các huyện, thị xã, thành phố,
        - Các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
2591/UBND-TH ngày 06/5/2021 về việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự 
kiến trình HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 1, thứ 2 (dự kiến tổ chức vào tháng 6, 
tháng 7/2021). Trong đó, giao Sở Tài chính báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định và 
đảm bảo chất lượng, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ 
vào Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2021 của tỉnh Quảng Nam để lập báo cáo tình hình, kết quả công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đề cương và phụ lục số 01 kèm theo công 
văn này. (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 - 31/5/2021).

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện và gửi báo cáo 
kèm theo số liệu cụ thể về Sở Tài chính trước ngày 05/6/2021, đồng thời gửi bản 
mềm vào địa chỉ thư điện tử: thuvx1962@gmail.com .

 Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên 
hệ với Sở Tài chính (qua Thanh tra Sở, số điện thoại: 0235.3852.548) để phối hợp 
thực hiện ./.

(Đề cương và phụ lục số 01 được đăng tải trên website của Sở Tài chính tại 
địa chỉ: http://stc.quangnam.gov.vn. Các cơ quan, đơn vị có thể download về để 
thực hiện).

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                   
- BGĐ;                                                                                    
- Lưu: VT, TTr

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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