
Phụ lục số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sẻ 188/2014/TT-BTC ngày 10 thảng 12 năm 

2014 của Bộ Tài chính) 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NĂM 

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

(2) ngày.... tháng.... năm.... 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Năm 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tể chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định 
của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đến cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương (Báo cáo, đánh 
giá cụ thế về những công việc đã và đang thực hiện trong kỳ, kết quả đạt được theo 
tiến độ đến cuối kỳ báo cáo). 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình 
THTK, CLP và việc THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương (Nêu rõ các văn bản 
mang tính chất chỉ đạo, điểu hành công tác THTK, CLP; nêu rõ các mục tiêu, chỉ 
tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm đã đề ra trong Chương trình THTK, CLP; các biện 
pháp về THTK, CLP đã đề ra và tình hình, kết quả triển khai thực hiện các biện pháp 
này theo tiến độ đến cuối kỳ báo cảo (bao gồm các biện pháp đã Men khai thực hiện 
từ trước kỳ báo cáo, đến kỳ báo cáo vẫn phát huy tác dụng và có kết quả cụ thế). 

Các Bộ, cơ quan ở Trung ương có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ 
đạo việc THTK, CLP trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành trên phạm vi cả 
nước trong kỳ báo cáo; so sánh kết quả của kỳ báo cáo với kỳ trước và với kế hoạch 
đã đề ra (kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm); đánh giá mặt tích cực, hiệu quả và 
những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP. 

IIệ Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực: 

TÊN Cơ QUAN 

Số /BC - ....(1) 



a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc 

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; 

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế; 

- Thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước; 

- THTK, CLP trong một số trường hợp sử dụng NSNN: Tổ chức hội nghị, hội 
thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước; 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng điện, nước; sử dụng văn 
phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. 

c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết 
bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước: 

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, sửa chữa, quản lý, sử dụng phương tiện 
đi lại; 

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị 
làm việc; 

- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, 
liên lạc. 

d) THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở 
công vụ và công trình phúc lợi công cộng: 

- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công 
cộng. 

đ) THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước; 

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; 

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; 

2 



- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác. 

e) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao 
động trong khu vực nhà nước: 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ 
quan nhà nước; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ 
quan, tổ chức khác. 

g) THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; 

- THTK, CLP tại doanh nghiệp nhà nước. 

h) THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân: 

- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của 
nhân dân; 

- THTK, CLP trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực 
đóng góp của cộng đồng. 

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: 

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện; 

- Số vụ việc đã được xử lý; 

- Số người vi phạm và hình thức xử lý. 

3. Phân tích, đánh giá: 

a) Đánh giá kết quả đạt được: 

- Đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt chỉ đạo, điều hành, thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội; 

- So sánh, đối chiếu giữa kết quả đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu 
cầu chống lãng phí đã đề ra ứong Chương trình THTK, CLP của năm báo cáo. 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

c) Những kinh nghiệm rút ra. 
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III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí cần tập trung triển khai thực hiệri trong năm tiếp theo 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

2. Các giải phápẳ 

IV. Đe xuất, kiến nghị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Kiến nghị về công tác chỉ đạo điều hành 

2. Kiến nghị về hoàn thiện các quy định pháp luật về THTK, CLP 

3. Đe xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác THTK, 
CLP 

4. Các kiến nghị khác (nếu có). 

(1) Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức; 
(2) Nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở 
chính. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ __ r 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục số 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 188/2014/TT- BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Mầu biểu theo dõi, tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ 
chức khác ở Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tên cơ quan lập báo cáo 

KÉT QUẢ THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
Kỳ báo cáo: .. .(năm) ... 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Kết quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

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

I Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

1 
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới 
được ban hành 

văn bản 

2 
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa 
đổi, bổ sung văn bàn 

3 
Sô cuộc kiêm tra việc thực hiện các quy định vê định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ cuộc 

4 
Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
đã được phát hiện và xử lý vụ 

5 
Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được 
kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy 
đổi thành tiền Việt Nam đồng) 

triệu đồng 

n Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) 

1 Lập, thâm định, phê duyệt, phân bô dự toán NSNN 

1.1 Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức triệu đông 

1.2 Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chi đạo, điều 
hành của Chính phủ 

triệu đông 
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STT Nội dung Đon vị tính 
Kết quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kct quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đon vị tính 

Kết quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kct quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (°/ử) 8=6/5(%ì 9 
4 Các nội dung khác 

III Trong mua sắm, sử dụng phưomg tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước 

1 Phương tiện đi lại ( ô tô, mô tô, xe gắn máy) 
1.1 Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ chiếc 
1.2 Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua mới, nhận điều 

chuyển) 
chiếc 

1.3 Sô lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, điêu chuyên) chiêc 

1.4 Sô lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuân, 
chế độ 

chiếc 

1.5 Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại triệu đồng 
2 Tài sản khác 

2.1 Số lượng các tài sàn khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, 
thu hồi 

tài sản 

2.2 Số lượng tài sản trang bị, sử dụng sai mục đích, sai chế độ 
phát hiện được 

tài sản 

2.3 Sô tiên xử lý vi phạm vê quản lý, sử dụng tài sản triệu đồng 
3 Các nội dung khác 

IV Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lọi công cộng 

1 Trong đầu tư xây dựng 
1.1 Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm dư án 
1.2 Số kinh phí tiết kiệm được, gồm: triệu đồng Tiêt kiệm so 

với dự toán 
được phê duyệt 

- Thâm định, phê duyệt dự án, tông dự toán triệu đồng, 
Tiêt kiệm so 
với dự toán 

được phê duyệt - Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng 

Tiêt kiệm so 
với dự toán 

được phê duyệt 
- Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 

Tiêt kiệm so 
với dự toán 

được phê duyệt 

- Thâm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 

Tiêt kiệm so 
với dự toán 

được phê duyệt 

1.3 Sô vôn chậm giải ngân so với kê hoạch triệu đồng 
1.4 Các dự án thực hiện chậm tiên độ dư án 
1.5 Các dụ án hoàn thành không sử dụng được hoặc có vi phạm 

pháp luật bị đình chi, huỷ bỏ 
Sô lượng dư án 
Giá trị đầu tư phải thanh toán triệu đồng 
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STT Nội dung Đơn vị tính 
Kết quả của 
năm trước 

Kể hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả của 
năm trước 

Kể hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5C%) 9 
1.3 Sô tiên vi phạm đã xử lý, căt giảm dự toán triệu đồng 

1.4 Các nội dung khác 

2 Sử dụng và thanh quyêt toán NSNN 
2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm văn phòng phâm triệu đổng 
Số tiền tiết 

kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc triệu đồng Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm sử dụng điện triệu đồng 
Số tiền tiết 

kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm xăng, dầu triệu đồng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiêm nước sach triệu đổng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm công tác phí triệu đồng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm trong tồ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt Tiết kiệm chi tiếp khách, khảnh tiết, lề hội, kỷ niệm triệu đổng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm 
việc, phương tiện thông tin, liên lạc 

triệu đòng 

Số tiền tiết 
kiệm xác định 
trên cơ sở dự 

toán được 
duyệt; mức 
khoán chi 
được duyệt 

2.2 Tiêt kiệm trong mua săm, sửa chữa phương tiện đi lại (ô tô, 
mô tô, xe gắn máy) 

ã Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại đã chi triệu đồng 
b Kinh phí tiêt kiệm được, gôm: 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

Thẩm định, phê duyệt dự toán triệu đông 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

Thực hiện đâu thâu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

Thương thào hợp đồng triệu đông 
Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

Các nội dung khác 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

2.3 Tiêt kiệm do thực hiện cơ chê khoán chi, giao quyên tự chủ 
cho cơ quan, tổ chức 

triệu đồng 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 2.4 Tiểt kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia triệu đồng 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

2.5 Tiêt kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ triệu đồng 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

2.6 Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo triệu đồng 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

2.7 Tiết kiệm kinh phí y tế triệu đồng 

Tiết kiệm so 
với dự toán, 

định mức, tiêu 
chuẩn hoặc 

mức khoán chi 
được duyệt 

3 Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ 
3.1 Tông sô cơ quan, tô chức sử dụng NSNN đơn vi 
3.2 Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng phí, sai chế độ 

đã phát hiện được 
đơn vị 

3.3 Sô tiên vi phạm đã phát hiện triệu đông 
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STT Nội dung Đơn vị tính 
Kết quả của 

năm trước 
Kế hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quă 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả của 
năm trước 

Kế hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quă 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5í%ì 9 
2 Tru sở làm viêc 

2.1 Tông diện tích trụ sờ hiện có đầu kỳ m2 
2.2 Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều 

chuyển 
m2 

2.3 Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại m2 
2.4 Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ m2 
2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý m2 
2.6 Sô tiên xử lý vi phạm, thanh lý trụ sờ thu được triệu đồng 
3 Nhà công vụ 

3.1 Tông diện tích nhà công vụ hiện có đâu kỳ m2 
3.2 Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận 

điều chuyển 
m2 

3.3 Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp 
lai 

m2 

3.4 Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuân, 
chế độ 

m2 

3.5 Diện tích trụ sờ sử dụng sai chê độ đã xử lý m2 
3.6 Sô tiên xử lý vi phạm vê quản lý, sử dụng nhà công vụ triệu đồng 
4 Các nội dung khác 

V Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

1 Quản lý, sử dụng đất 
1.1 Diện tích đât sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hoá, có vi phạm 

pháp luật 
m2 

1.2 Diện tích đât sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ 
hoang hoá đã xử lý, thu hồi 

m2 

1.3 Sô tiên xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 
1.4 Các nội dung khác 
2 Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác 

2.1 Sô lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài 
nguyên 

vụ 

2.2 Sô tiên xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 

3 Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng 
lượng tái tạo được 
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STT Nội dung Đơn vị tính 
Ket quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Ket quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính 

Ket quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Ket quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5(%) 9 
3.1 Sô lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sù dụng dư án 
3.2 Số tiền dự kiển tiết kiệm được theo dự án được duyệt triệu đồng 
3.3 Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án 

được duyệt 
4 Các nội dung khác 

VI Trong tổ chức bộ máy, quăn lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước 

1 
Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, sử dụng lao động, 
thời gian lao động 

vụ 

2 Số tiền xử lý vi phạm thu được triệu đồng 
3 Các nội dung khác 

VII Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

1 Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh 
1.1 Tiết kiệm nguyên, vật liệu triệu đồng 
1.2 Tiết kiệm nhiên liệu, nãng lượng triệu đồng 

Tiết kiệm điện Kw/h 
Tiêt kiệm xăng, dâu Tân (lít) 

1.3 Tiêt kiệm chi phí quàn lý triệu đồng 
1.4 Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật 
triệu đồng 

1.5 Chi phí tiết giảm đã đăng ký triệu đồng 
1.6 Chi phí tiết giảm đã thực hiện triệu đồng 
2 Quản lý đầu tư xây dưng 

2.1 Tông sô dự án đâu tư, xây dựng đang thực hiện dư án 
2.2 Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả dư án 

Chi phí đầu tư tiết kiệm được 
Thâm định, phê duyệt dự án, tông dự toán triệu đồng 
Thực hiện đẩu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng 
Thực hiện đâu tư, thi công triệu đồng 
Thầm Ưa, phê duyệt quyết toán triệu đổng 

2.4 Lãng phí, vi phạm, thât thoát vôn 
Sô lượng dự án chậm tiên độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật dự án 
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STT Nội dung Đơn vị tính 
Kết quă của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quă của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

kế hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5 (ỏ/oì 9 
.So tiền bị thất thoát, lãng phi, vi phạm pháp luật triệu đồng 

2.5 Các nội dung khác 
3 Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN 

Sô tiền tiêt kiêm đươc triệu đông 
Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt triệu đồng 

Sô tiên sứ dụng sai chê độ, lãng phí triệu đồng 
4 Mua sắm phương tiên 

4.1 Mua sắm, trang bị xe ô tô con 
Sô lượng xe đầu kỳ chiếc 
Sô lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) chiêc 
Sổ tiền mua mới xe ô tô trong kỳ triệu đồng 
Sô lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyên nhượng) chiểc 
Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyến nhượng triệu đồng 

4.2 Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuân, chê độ chiếc 
Sô lượng xe mua săm, trang bị sai chê độ chiếc 
Sô tiên mua xe trang bị sai chê độ triệu đồng 

5 Nợ phải thu khó đòi 
Số đầu kỳ triệu đồng 
Sô cuôi kỳ triệu đồng 

6 Von chủ sở hữu 
Sô đâu năm triệu đồng 
Sô cuôi kỳ triệu đồng 

VIII Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân 

1 Hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hoá, THTK, CLP Lượt hộ 
2 Các vụ việc gây lãng phí được phát hiện Vu 

IX Ket quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP 

1 
Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển 
khai thực hiện cuộc 

2 
Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn 
thành 

cuộc 
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STT Nội dung Đopn vị tính 
Ket quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo 

So sánh với năm trước và kế 
hoạch Ghi chú STT Nội dung Đopn vị tính 

Ket quả của 
năm trước 

Ke hoạch của 
năm báo cáo 

Kết quả 
năm báo cáo So sánh với 

năm trước 
So sánh với 

ke hoạch 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%•> H=6/5(%) 9 

3 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm ra về 
THTK, CLP 

cơ quan/tổ 
chức/đơn vi 

4 
Sô cơ quan, tô chức, đơn vị có lãng phí, vi phạm về THTK, 
CLP được phát hiện 

Cơ quan/tổ 
chức/đom vị 

5 Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ 
phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra, giám sát triệu đồng 

6 Tổng giá trị tiền, tài sản lãng phí, vi phạm đã xử lý, thu hồi triệu đồng 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

* CHÚ THÍCH: 
1 Số liệu Báo cáo năm tổng hợp từ 01/01 đến 31/12 hàng năm. 
2 Cơ quan lập báo cáo căn cứ thực tế công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phạm vi trách nhiệm quản lý được giao để tổng hợp số liệu theo các mục tưcmg 

ứng trong cột (2) "Nội dung" và các cột tương ứng với kỳ báo cáo. 
3 Việc xác định số liệu về tiết kiệm, lãng phí, vi phạm căn cứ trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc so sánh giữa Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí (mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm) đã đề ra với thực tế thục hiện, hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra, kiềm toán, giám sát. 
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Phụ lục số 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Mầu biểu theo dõi, tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viền 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Tên doanh nghiệp 
KỂT QUẢ THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

Kỳ báo cáo: ..ằ(năm) ... 

STT Nội dung Đơn vị 
tính 

Kết quả 
của năm 

trước 

Kế hoạch 
của năm 
báo cáo 

Kết quả 
năm báo 

cáo 

So sánh vói năm trước 
và kế hoạch Ghi chú 

STT Nội dung Đơn vị 
tính 

Kết quả 
của năm 

trước 

Kế hoạch 
của năm 
báo cáo 

Kết quả 
năm báo 

cáo 
So sánh 
vói năm 

trước 

So sánh 
với kế 
hoach 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 (%) 8=6/5(%) 9 
I Tiết kiệm chỉ phí, giá thành sản xuất kỉnh doanh 
1 Tiêt kiệm nguyên, vật liệu triệu 

đồng 
2 Tiêt kiệm nhiên liệu, năng lượng triệu 

đồng 
2.1 Tiêt kiệm điện Kw/h 
2.2 Tỉêt kiệm xăng, dâu Tân (lít) 
3 Tiêt kiệm chi phí quản lý triệu 

đồng 
4 Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật 
triệu 
đồng 

5 Chi phí tiêt giảm đã đăng ký triệu 
đồng 

1 



6 Chi phí tiết giảm đã thực hiện triệu 
dồng 

II Quản lý đâu tư xây dưng 
1 Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện dư án 
2 Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả dư án 
3 Chi phí đâu tư tiêt kiệm được 

3.1 Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu 
đồng 

3.2 Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu 
đong 

3.3 Thực hiện đầu tư, thi công triệu 
đồng 

3.4 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu 
đồng 

4 Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn 
4.1 Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phỉ, vi phạm pháp 

luật 
dự án 

4.2 Sô tiên bị thát thoát, lãng phỉ, vi phạm pháp luậí triệu 
đồng 

5 Các nội dung khác 
III Sử dụng các nguồn kỉnh phí được cấp từ Ngân sách nhà nước 

1 Sô tiên tiêt kiệm được triệu 
đồng 

2 Sô tiên chậm giải ngân, quyêt toán so với thời hạn được 
duyệt 

triệu 
đồng 

3 Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí triệu 
đồng 

IV Mua săm phương tiên 
1 Mua sắm, trang bị xe ô tô con 

1.1 So lượng xe đầu kỳ chiếc 
1.2 Số lưcmg xe tăng trong kỳ (mua mới) chiếc 
1.3 Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ chiêc 
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3 

1.4 Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyên nhượng) chiếc 
1.5 So tiến thu hồi do thanh lý, chuyên nhượng triệu 

đồng 
2 Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chể độ chiếc 

2.1 Sổ lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ chiếc 
2.2 Sô tiên mua xe trang bị sai chê độ triệu 

đồng 
V Nơ phải thu khó đòi 
1 Sô đâu kỳ triệu 

đồng 
2 Số cuối kỳ triệu 

đồng 
VI Vốn chủ sở hữu 
1 Sô đâu năm triệu 

đồng 
2 Sô cuôi kỳ triệu 

đồng 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 188/2014/TT-BTC ngày 10 thảng 12 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh) 
Tên cơ quan lập báo cáo 

KÉT QUẢ XỬ LÝ HÀNH VI LÃNG PHÍ 

(Sổ liệu tính từ ngày.../.../... đến...ngày. 

Đơn vị 

Thông tin phát hiện lãng 
phí nhận được, vụ việc 
lãng phí trong kỳ báo 

cáo 

Tổng sổ 
vu viêc 
đã giải 
quyết 

Đã xử lý 

Chưa xử lý 

Ghi chú Đơn vị 

Tổng 
số 

Trong đó Tổng sổ 
vu viêc 
đã giải 
quyết 

Bồi thường thiệt 
hại 

Xừ lý hành 
chính Xử lý kỷ luật 

Chuyển hồ sơ xử lý 
hình sự 

Chưa xử lý 

Ghi chú Đơn vị 

Tổng 
số 

Thông 
tin phát 

hiện 
lãng phí 

nhận 
được 

Vụ việc 
lãng phí 

Tổng sổ 
vu viêc 
đã giải 
quyết SỔ 

người 
phải bồi 
thường 

Số tiền 
bồi 

thường 
(triệu 
đồng) 

Số vụ 
việc 

Sổ 
người 
bi xử 

lý 

Số vụ 
việc 

Số 
người 
bi xử 

lý 

Số vụ 
việc đẽi 
chuyển 
hồ sơ 
xử lý 
hình 
sư 

Số vụ 
đã 

khởi tố 

Số đối 
tượng đã 
khởi tố 

Số vụ 
chưa 
xử lý 

Số 
người 
chưa 
xử lý 

Nguyên 
nhân 

Ghi chú 

MS 1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tổng 

Lưu ý: Côt "Đơn vi" để các Bô, ngành, đia phương thống kê kết quả của các , , , 
đon vị trực thuộc . ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
r * 

(kỷ tên, đỏng dâu) 


