
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA R!A  - VUNG TAU Dc 1p -Tr do - Hnh phüc 

SO:6D-UBN1) Ba RIa - Vüng Tàu, ngày A tháng nãm 2018 

QUYET D!NH 
Ban hành tiêu chi, thang dim, thôi gian dánh giá kt qua thrc hành tit 
kim, chng lang phi trong chi thtrô'ng xuyên cüa ngãn sách dja phu'ong 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  VUNG TAU 

Can cu1r Luit T chiLrc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15; 

Can cur Lut Thrc hành tit kim, chng 1ng phI ngày 26/11/2013; 

Can cü Nghj djnh s 84/2014/ND-CP ngày 08/9/2014 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tit mt s diu cüa Lut Thijc hành tit kim, chng lang phi; 

Can cur Thông tu s 129/201 7/TT-BTC ngày 04/12/2017 cüa B truông Bt 

Tài chInh quy djnh tiêu chI dánh giá kt qua thirc hành tit kim, chng lang phi 

trong chi thu.thng xuyên; 

Xét d nghj cüa Giám dc So Tài chInh ti Cong van s 2879/STC-TTr gày 

25/7/2018 v viêc ban hành tiêu chI, thang diem, thii gian dánh giá kêt qua thirc 

hânh tit kim, chng lang phi trong chi thi.rOng xuyên cüa ngân sách dja phixang, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay các Biu tiêu chI, thang dim và 

thOi gian dánh giá kt qua thrc hành ti& kim, chng lang phi trong chi thi.r&ng 

xuyên cüa ngân sách dja phucmg (gçi tt là B tiêu chi). 

B tiêu chi gm 07 Biu áp ding cho các dan vj sir dung ngân sách, dan vj 

si.r nghip cong lip, UBND các c.p và Biu huOng dn chm dim các tiêu chI. 

B tiêu chi duçic däng tãi trên cng thông tin din ti.'r cüa UBND tinh. 

Diu 2. Dôi tu'çrng và thôi gian ci th: 

1. Các dan vj s1r ding ngân sách : áp ding Biu s 01. 

Thii gian gui ca quan tài chinh d tng hcip gCri UBND cüng cp truOc 

15/O1/nàm sau 

2. Các don vj dir toán ngãn sách cp I : áp dyng Biêu s 02. 

(Co dan vj tr1c thuc) 



Thai gian gui cci quan tài chInh d tng hqp gCri UBND cüng cap, truó'c 

ngày 15/O1/nãm sau; dng thii quy djnh thii gian giri cho don vi dir toán tnrc 

thuc d dam bão gCri theo thii gian quy djnh. 

3. Các dcm vi si nghip cong 1p (bao gm cã dan vj sir nghip cong 1p tr1rc 

thuc UBND tinh và trrc thuc các So, Nganh) 

áp ding Biêu s 03. 

ThOi gian gOi co quan tài chInh d tng hcip gui UBND cüng cap, tnxOc 

ngày 15/O1/nãm sau; Các sO, ngành quy djnh thOi gian g1ri cho các dan vi sir 

nghip cong 1p trirc thuc d dam bâo gui theo thOi gian quy djnh. 

4. UBND cp xã ápdngBius04. 

5. UBND cp huyn :ápdingBius05. 

ThOi gian gui SO Tài chInh d tng hqp gui UBND tinh truOc ngày 

15/O1/näm sau; dng thOi quy djnh thOi gian gCri cho UBND cp xã dé dam bào 

gCri theo thOi gian quy djnh. 

6. UBND tinh : áp d%ing Biêu s 06. 

ThOi gian UBND tinh gCri B Tài chInh truOc ngày 28/02/näm sau. 

7. Biêu s 07 huOng dn chm dirn các tiêu chI. 

Dieu 3. To chu'c thirc hiçn: 

1. Giám d& các sO, ban, ngành; Thu tnrOng các dan vj scr ding ngân sách, 

các dan vj sir nghip cOng lip,  UBND cp huyn, UBND cp xä; can cu Quy 

djnh t?i  Thông ttx s 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 cüa B Tài chInh và 

quy djnh tai  Quyt djnh nay thirc hin tir chm dim và thrn djnh tir chm diem 

cüa dan vj dir toán trirc thuc, các don vj sir nghip cong l.p trçrc thuc, UBND 

cp xà; thng hqp gui SO Tài chInh d tng hqp gui UBND tinh. 

2. Giao trách nhim cho Giám dc sO Ni vii trin khai thrc hin: Kt qua 

chm dim thirc hành tit kim, chng lang phi trong chi thuOng xuyên là mt 

tiêu chI xét thi dua, khen thithng hang närn. 

3. Giao trách nhim cho Giám dc Sb Tài chinh t chrc thm djnh kt qua 

tir chin dim cüa các SO, Ban, Ngàrih, các don vj sfr diing ngân sách cp tinh, cac 
don vj sr nghip trirc thuc UBND tinh, UBND cp huyn; ttng hçp tham muu 
trInh UBND tinh báo cáo B Tài chInh theo quy dnh. 

Thu 4. lliêu tue ttii hành: 

1. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngây k. 
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I<ICHU çIcHv 
0 CHU TICH 

2. Chánh van phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc các Sâ, Ban, Ngành, 

Thu trix&ng các don vj sr diing ngân sách ngân sách, các don vj sir nghip cong 

lap, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph& Chü tjch UBND các xà, 

phithng, thj trn, Thu tru'âng các co quan, don vj lien quan to chüc thirc hin 

Quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- NhLr Diéu 
- Bô Tâi chInli(dé B/c); 
- Chñ tich và các PCT UBND Tinh; 
- Báo Ba Rja-VT; Dài PT-TH tinh; 
- S& Tãi chInh; 
- Liru: VT,TH4. 

(14/8/2018) 

Nguyn Thành Long 
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BiusO1 
diing ngân sách 

CH DANH GIA KET QUA THC HANH TIET KIM, CHONG LANG PH 
TRONG CHI THU €NG XUYEN NAM 20... 

ành kern theo Quylt djnh s26QD-UBND ngày46/?12018 cza C/nj tjch UBND tinh) 

STT Noi dung/Tieu chi/Tieu chi thanh phan 
Dim ti 

da 
Dim tw 
danh gia 

Dim dtroc 
danh gia 

Tng cong (A+B+C) 100 

A. Mt s tiêu chI tit kim trong chi thirô'ng xuyên (A=I+II+III) 70 

I K& qua ti& kim mt s chi tiêu ci th 55 

1 Chi sách, báo, tap chI 6 

2 Chi cuâc phi thông tin lien lac 6 

3 Chi sCr diing din 6 

4 Chi xàng, dAu 6 

5 Chi sCr ding nuâc 6 

6 Chi t chCrc hi nghj, hi tháo, tça dam, h9p 6 

7 Chi tip khách, khánh ti&, 1 hi, l k5' nim 6 

8 Chi mua sam, sCra chtta tài san, trang thit bj lam vic, phuang tin 
thông tin lien lac 

6 

9 Chi thrc hin các nhim vii dixçic cp Co thm quyn giao (bao 
gôm: kinh phi thijc hin các nhim vi dt xut duçc cap có thâm 
quyn giao; Kinh phi bô tn dê thrc hin các nhim vi dc thu nhu: 
Kinh phi to chCrc các hi nghj, hi tháo quOc th duqc bô trI kinh phi 
riêng; kinh phi thirc hin các Dê an, Chisng trInh di.rçc cap cO 
thâm quyên phê duyt) 

7 

II Thirc hin khoán kinh phi sCr dung xc ô to di vi các chCrc danh 
lAnh dao Co tiêu chuân sCr ding xe 0 to khi di cOng tác theo quy 
djnh pháp lut cüa cap có thâm quyên (tru&ng hçip dcm vj sCr dung 
ngân sách không có chCrc danh lânh dao  cO dü tiêu chuân sCr dçtng 
xc ô tO thI di.rcrc dim tOi da tiêu chI nay) 

5 

Dâ thuc hiên khoán 5 

Chi.ra thirc hiên khoán 0 

III K& qua thrc hin chi tiêu giãm biên ch theo k hoach, chi tiêu 
duqc cap có thâm quyên giao 

10 

Thirc hin dung k hoach, chi tiêu theo quy djnh 10 

KhOng thirc hin dung k hoach, chi tiêu theo quy djnh 0 

B. Kt qua tit kim tng kinh phi quãn J hành chInh giao d 
thirc hin ch d tir chü di vOi don vj dir toán (Ioii trtr s kinh 

30 
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hi?\tbc hin tit kim d cäi cách tin ltrong) 

:'T m Juâi  5% so vii dr toán kinh phi ducic giao 

2w4iiét k1hitrên 5% den 9% so vói dii toán kinh phi di.rçic giao 20 

TjtiTm trên 9% so vii dij toán kinh phi dt.rçc giao 30 

Dánh giã vic thrc hin djnh mfrc, tiêu chuân, ch di trong chi 
huô'ng xuyên 

ó khoán chi bj Kho bic nhà nuâc tir chi thanh toán do clii sai 
nh mirc, tiêu chuân, chê d. 

-5 

o khoãn chi bj Co.  quan thanh tra, kim tra, kim toán phát hin 
hi sai dinh IThEC, tiêu chuân, chê d. 

-5 

o tnr6ng hçp khác bj phát hin chi sai dlnh  mtirc, tiêu chun, ché 
0. 

-5 

ngày. . . .tháng.. . .nãm 20... 
THU TRU'O'NG IXIN V 

(Kj ten, dóng dá'u) 
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Biu s 02 
i.r toán(CO dan vi tnjc thuc) 

CHI DANH GIA KET QUA THVC HANH TIET KIIM, CHONG LANG PH! 
TRONG CHI THU'NG XUYEN NAM 20... 

ành kern theo Quylt cl/nh sd17/QD-UBND ngày46/712018 cüa Chz tjch UBND tinh) 

STT Ni dung/Tiêu chi/Tiêu chi thành phn Dim 
ti da 

Dim tir 
dánh giá 

Dim 
dtrçrc 

dánh giá 

Tng cong (A+B+C) 100 

A Kt qua tit kim dir toán chi thtrông xuyên (1oi trir s 
kinh phi dã thiic hin tit kim d cal cách tin luo'ng) 

30 

1 Ti& kim duâi 5% so vài dij toán kinh phi di.rqc giao 10 

2 Ti& kim trên 5% dn 9% so vci dir toán kinh phi duçic 
giao 

20 

3 Ti& kim trén 9% so vâi di toán kinh phi dirçic giao 30 

B. Kt qua thirc hành tit kim, chng lang phi trong chi 
thtrong xuyên cüa don vl dir toán ngân sách cp dirói 
triyc tip 

50 

1 Trên 80% s6 don vj dr toán ngân sách cp dual trirc tip 
dat 80 diem tra len 

50 

2 Tr 50% dn 80% s don vi di toán ngân sách cp dual 
trre tiêp dit 80 diem trâ len 

45 

3 Tü 20% dn du6i50% don vi dir toán ngân sách cp dual 
trl!c tiêp dt 80 diem trâ len 

40 

4 Dual 20% don vj dr toán ngân sách cp dithi trirc tip dt 
80 diem trâ len 

35 

C Hoit dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh tra 
thtrc hành tit kim, ch6ng lang phi 

20 

I Tuyên truyn, ph bin v thirc hành ti& kim, chng lang 
phi 

10 

1 Xây dirng k hoch tuyên truyn, ph6 bin trong thrc hành 
tiêt kim, chong lang phi 

5 

2 Mcrc d thrc hin k hoach tuyên truyn, ph6 bin trong 
thirc hành tiêt kim, chông lang phi 

5 

II Hot dng kim tra, thanh tra thirc hânh ti& kim, ch6ng 
lang phi dôi vâi các dan vj trijc thuc 

10 

1 Ban hành k hotch kim tra, thanh tra thirc hành tit kim, 
chong lang phi 

4 

2 MCrc d thijc hin k hoach kim tra, thanh tra. 6 

....,ngày....thang....nam2O... 
THU TRUNG DON V! 

(K) ten, dóng ddu) 
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quàn trirc tiêp. Biu so 03 

r nghip cong 1p 

U CHI DANH GIA KET QUA THVC HANH TIET KIM, CHONG LANG PHI 
TRONG CHI THU €NG XUYEN NAM 20... 

an hành kern theo Quyt djnh s22.G/QD-UBND ngày4G/W2018 cza C/ni tjch UBND tinh) 

SIT Ni dung/Tiêu chIlTiêu chI thành phn 
Diem tir 
dánh giá 

Diem 
duqc dánh 

gia 
A Tong cong (A+B+C) 100 

A. MIt s tiêu chI tit kim trong chi thucrng xuyên (A=I+II) 70 

I Kt qua ti& kim mt s6 chi tiêu ci th 55 

1 Chi sách, báo, tp chI 6 

2 Chi ctx6c phi thông tin lien lc 6 

3 Chi sCr diing din 6 

4 Chi xãng, du 6 

5 Chi sCr ding nixâc 6 

6 Chi t chirc hi nghj, hi tháo, tça dam, h9p 6 

7 Chi tip khách, khánh tit, l hi, l k nim 6 

8 Chi mua sam, sCra ch1ra tài san, trang thi& bj lam vic, phuang 
tin thông tin lien lc 

6 

9 Chi thic hin các nhim vt duqc cp có thAm quyn giao (bao 
gôm: kinh phi thtrc hin các nhim vv dt xuât disçic cap có 
thâm quyên giao; kinh phi thirc hin các Dê an, Chuang trInh 
di.rçic cap có thâm quyên phê duyt) 

7 

II Vic thirc hin k hoch tinh giãn biên ch 15 

1 Kt qua thirc hin chi tiêu giãm biên ch sij nghip huâng 
luang tir ngân sách nhà ntthc theo kê hoch, chi tiêu di.rcic cap 

có thâm quyên giao 

10 

Thirc hin, dung k hoch, chi tiêu theo quy djnh 10 

Không thirc hin ding k hoch, chi tiêu theo quy djnh 0 

2 Kt qua thrc hin chAm d(rt s hçip dng lao dng không ding 
quy djnh trong dan vj sir nghip cong ip (dan vj không có hçip 
dong lao dng không dung quy dlnh  hoc dan VI dâ tir bão dam 
tij chü tâi chInh thI disçic diem tôi da chi tiêu nay): Dan vj sir 
nghip cong Ip có trách nhim xây dirng k hoch, chi tiêu 
giám so hçip dông lao dng không dung quy djnh dê lam can cr 
châm diem chi tiêu nay. 

5 

Thirc hin dUng k hoach, chi tiëu theo quy djnh 5 

Không thirc hin dUng k hoch, chi tiêu theo quy djnh 0 



\ji tit kim kinh phi chi thu*ng xuyên thrçrc giao thirc 
d tir chü di vói don vj str  nghip cong 1p (Ioi 

rü' kinh phi dã thtrc hin tit kim d cal cách tin 
a g) 

30 

Tit kim duài 5% so vâi dr toán kinh phi dixçic giao 10 

2 Ti& kim trên 5% dn 9% so vâi dir toán kinh phi disçic giao 20 

3 Tit kim trên 9% so vâi dir toán kinh phi &rçic giao 30 

C. • A A Danh gia vice thrc hiçn d!nh  mu'c, tieu chuan, che d9 trong 
chi thtrông xuyên 

1 Co khoán chi bj Kho bc nhà rn.râc tr chi thanh toán do chi sai 
djnh müc, tiêu chuân, chê d. 

-5 

2 Co khoân chi bj ca quan thanh tra, kim tra, kim toán phát 
hin chi sai djnh mfrc, tiêu chuân, chê d. 

-5 

3 Co trix&ng hqp khác bj phát hin chi sai djnh mCrc, tiêu chun, 
ch d. 

-5 

ngây.. . .tháng....nam 20... 
THU TRU1NG DON VI 

(Kj ten, dóng ddu) 
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phuông, thj trn... Biêusô04 

Eu CH! DANH GIA KET QUA TH1TC HANH TIET KIM, CHONG LANG PH! 
TRONG CHI THUNG XUYEN NAM 20... 

ành kern theo Quylt djnh s/-/2O18/QD-UBND ngày'th/712018 cia C/ni t/ch UBND tinh) 

STT Ni dung/Tiêu chI/Tiêu chI thành phn Dim 
ti da 

Dim tir 
dánh giá 

Dim 
duçrc 

dánh giá 

Tng cIng (A+B+C) 100 

A Mit s chi tiêu tit kim cii th trong chi thtrông xuyên 60 

I Chi sách, báo, tp chI 8 

2 Chi cuâc phi thông tin lien lc 8 

3 Chi sCr dung din 8 

4 Chi xàng, dAu 8 

5 Chi si dung nisâc 8 

6 Chi t chirc hi nghj, hi tháo, tQa dam, hçp 8 

7 Chi tip khách, khánh tit, 1 hi, 1 k nim 8 

8 Chi mua sam, sCra chCra tài san, trang thi& bj lam vic, phi.rng 
tin thông tin lien lc 

4 

B. Kt qua tit kim ting kinh phi quail i hành chInh (1oii trtr 
s6 kinh phi dã thirc hin tit kim dê cãi cách tin hrong) 

40 

1 Tit kim di.r61 5% so vâi dr toán kinh phi dirçic giao 15 

2 Tit kim trên 5% dn 9% so vâi dir toán kinh phi &rçic giao 30 

3 Tit kim trên 9% so vâi dir toán kinh phi duçic giao 40 

C. Bánh giá vic thirc hin djnh mfrc, tiêu chun, ch d trong 
chi thtrô'ng xuyên 

1 Co khoán chi bi Kho bc Nhà nixâc tr ch61 thanh toán do chi 
sal djnh mCrc, tiêu chuân, chê d 

-5 

2 Co khoân chi bj cci quan thanh tra, kim tra, kim toán phát 
hin chi sai djnh mCrc, tiêu chuân, chê d 

-5 

3 Co tru&ng hçip khác bj phát hin chi sai djnh mCrc, tiêu chun, 
chê do 

-5 

....,ngày....thang....näm20... 
CHU T!CH  UBND 
(K ten, dóng dAu) 



Biêusô05 

U CH DANH GIA KET QUA THC HANH TIET KIM, CHONG LANG PH 
TRONG CHI THU'NG XUYEN NAM 20... 

hành kern theo Quylt djnh sif'/QD-UBND ngày4WV2O18 cüa ChÜ tjch UBND tinh) 

STT Ni dung/Tiêu chIlTiêu chi thành phn Dim 
ti da 

Diem tir 
dánh giá 

Diem 
dirçrc 

dãnh giá 

Ting cong (A+B+C) 100 

A. K& qua tit kim dl! toán chi thuong xuyên (loi trtr s 
kinh phi dã thyc hin tit kim dê cal each tin hrong) 

30 

1 Ti& kim drâi 5% so viii dr toán kinh phi dixçic giao 10 

2 Ti& kim trên 5% dn 9% so vâi dj toán kinh phi ducic giao 20 

3 Ti& kim trên 9% so vâi dr toán kinh phi dlxçlc giao 30 

B. Kt qua thyc hành tit kim, chng lang phi trong chi 
thu*ng xuyên cüa các don vj dir toán ngân sách cp dirói 
tric tip và ngân sách cp xã 

50 

I Kt qua chm dim cüa các don vj di toán ngân sách trirc 
thuIc và ngân sách cp xã 

40 

1 Trên 80% dcm vj dir toán ngân sách cp dithi trrc tip và ngân 
sách cap xä dat 80 dim trâ len 

40 

2 Tr 50%- 80% don vj dir toán ngân sách cp dithi trirc tip và 
ngân sách cap xã dt 80 diem trâ len 

30 

3 Tr 20% dn duâi 50% don vj dij toan ngân sách cp dtxâi trijc 
tiêp và ngân sách cap xã dt 80 diem trâ len 

20 

4 0 Drort 20/0 don v d toan ngan sach cap di.roi tryc tiep va ngan 
sách cap xA dt 80 diem trâ len 

10 

II Kt qua thiyc hin giãm biên ch theo k hoch, chi tiêu 
duçrc cp có thâm quyn giao 

10 

Thirc hin dung k hoch, chi tiêu theo quy djnh 10 

Không thirc hin ding k hoch, chi tiêu theo quy djnh 0 

C. Hot dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh tra 
trong thirc hãnh tit kim, chng lang phi 

20 

1 Tuyên truyn, ph bin v thirc hânh tit kim, chng lang phi 10 

1.1 Xây dirng k hoch tuyên truyn, ph bin trong thirc hành tit 
kim, chong lang phi 

2 

1.2 MCrc d thrc hin k hoch tuyên truyn, ph bin trong thrc 
hành tiêt kim, chông lang phi 

8 

1 



fpbTôi 
dng kiém tra, thanh tra thiic hành tit kim, chóng 1ng 

vâi các dcm vi trirc thuc 
10 

.1. hành k hoch kim tra, thanh tra thrc hãnh ti& kim, 
chng tang  phi 

4 

2.2 Mirc d thirc hin k hoch kim tra, thanh tra. 6 

ngày., . .tháng....nam 20... 
CHU T!CH  UBND 
(K ten, dóng ddu) 
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INH BA RIA-VUNG TAU Biu so 06 

IEU CH! DANH GIA KET QUA TH'C HANH TIET KIM, CHONG LANG PH 
TRONG CHI THUNG XUYEN NAM 20... 

an hành kern theo Quylt djnh s6,2.6i1/QD-UBND ngày46/8/2018 cia Chz tjch UBND tinh) 

STT Ni dung/Tiêu chI/Tiêu chI thành phn Dim ti da Dim ti 
dánh giá 

Ting cong (A+B+C+D+E) 100 

A. Cong tác chi dio, diu hành trong thirc hành tit kim, 
chng lang phi 

10 

I Xây dirng chi.xcmg trInh thijc hành ti& kim, chng lang phi 6 

1 Sr kjp thii trong vic ban hành Chucing trInh thirc hânh tit 
kim, chông lang phi hang näm cüa tinh, thành phô trirc thuc 
trung uo'ng 

3 

- Trong vông 30 ngây k tir ngày Chixcing trInh thng th v thrc 
hành tiêt kim, chong lang phi cüa ChInh phü &rcic thông qua 

3 

- Sau tr 31 - 60 ngày k tir ngày Chixcrng trInh tng th v thrc 
hânh tiêt kim, chong lang phi cüa ChInh phCi dxqc thông qua 

2 

- Sau tr 61 ngày trâ len k tr ngày Chuang trInh tng th v thrc 
hành tiêt kim, chông lang phi cüa ChInh phü dirge thông qua 

1 

- Không ban hành 0 

2 Sii phü hçcp vài Chuang trInh tng th v thrc hãnh tit kim, 
chông lang phi eUa ChInh phci 

3 

- ra müe chi tiêu thijc hành tit kim, chng lang phi trong chi 
thi.thng xuyên bang hoc cao hcm chi tiêu trong Chiscing trInh 
tong the ye thirc hành tiêt kim, chông lang phi ccia ChInh phü 

3 

- ra mCrc chi tiêu thrc hành ti& kim, chng lang phi trong chi 
thi.r&ng xuyen thâp hcin chi tiêu trong Chixcrng hInh tong th ye 
thrc hành tiêt kim, chông lang phi cUa ChInh phü 

0 

II Ban hành van bàn chi do, diu hành v thirc hành ti& kim, 
chông lang phi 

4 

1 Co ban hành, trong do có ni dung chi do, diu hành v thre 
hành tiêt kim, chông lang phi trong chi thung xuyên 

4 

2 Co ban hành nhung không CO ni dung chi do, diu hành v 
thic hành tiêt kim, chOng lang phi trong chi thithng xuyên 

2 

3 Không ban hành 0 

B Kt qua ci th v thrc hành tit kim, chng lang phi trong 
chi thirông xuyên 

40 

I Chi các doàn di cong tác nuâc ngoài Va dOn các doãn khách 
nuàc ngoài vào Vit Nam tai  tinh, thành phô trrc thuc trung 
trong 

5 

1 
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) 

qua tit kim dr toán chi thu?ng xuyên (1oi trr s kinh phi 
thrc hin tit kim dê cái each tiên krang) 

20 

jet kim duâi 5% so vài dij toán kinh phi &rçic giao 10 

'' Tit kiêm trên 5% dn 9% so vâi dir toán kinh phi dtxçic giao 15 

3 Tiêt kim trên 9% so vài dr toán kinh phi ducic giao 20 

III Thirc hin khoán kinh phi sCr ding xc ô to d61 vi các chcrc danh 
dixçic sir diing xe ô to; dê dua don tr nai a den ncii lam vic và di 
cong tác theo quy djnh pháp lut cüa cap có thâm quyên 

5 

!Da thuc hiên khoán 5 

Chua thire hin khoán 0 

IV Kt qua thrc hin chi tiêu giãm biên eh hành chinh vâ biên ch 
sr nghip huing lucing t& ngân sách nhà nuàc theo kê hoch, 
chi tiêu &rçrc cap có thâm quyên giao 

10 

Thrc hin dung k hotch, chi tiêu theo quy djnh 10 

Không thrc hin dung k hoch, chi tiêu theo quy djnh 0 

C Kt qua thirc hành tth kim, chng lang phi trong chi 
thu*ng xuyên cüa các don vj diy toán ngân sách cp dtrOi 
tric tip 

30 

I Kt qua chm dim cüa các dan vj dr toán ngân sách cp duâi 
rirc tiêp 

15 

1 0 Tren 80/0 so dan v dij toan ngan sach cap dixon trirc tiep co ket 
qua thijc hành tiêt kim, chong lang phi dt 80 diem trâ len 

15 

2 Tir 50%- 80 % s6 dan vj dr toán ngân sách cp dual trrc tip có 
kêt qua thrc hành tiêt kim, chông lang phi dt 80 diem trâ len 

12 

3 Tir 20% dn dixâi 50% dan vj dir toán ngân sách cp duâi trrc 
tiêp có kêt qua thirc hành tiêt kim, chông lang phi dt 80 diem 
trâ len 

9 

4 Dirài 20% dan vj dir toán ngân sách cp dual trirc tip có kt 
qua thi:rc hành tiêt kim, chông lang phi dt 80 diem trâ len 

6 

II T l dan vj sir nghip cong 1p thuc phm vi quán 1 cCia dja 
phixang thuc loi hInh tr báo dam chi thixang xuyên va chi dâu 
tu và tr báo dam chi this?ing xuyen: Uy ban nhân dan cap tinh, 
thânh phô trrc thuc trung hang có trach nhim xây dijng kê 
hoch, chi tiêu t l % dan vi sir nghip cOng 1p tir báo dam chi 
Ehixang xuyên và chi dâu tu và dan vj tij báo dam chi thixô'ng 
xuyên dê lam cAn ct'r châm diem chi tiêu nay. 

15 

Thiic hin dung k hoch, chi tiêu theo quy djnh 15 

Khong thijc hin dung k hoch, chi tiêu theo quy djnh 0 

D Kt qua thtrc hAnh tit kim, ch6ng lang phi trong chi 
thirng xuyên cüa ngân sách cp huyn 

10 

2 
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Trên 80% ngân sách cp huyn có kt qua thrc hãnh tiêt kim, 
hông tang phi trong chi thu?ng xuyên dt 80 dim trâ len 

10 

r 50%-80% ngân sách cp huyn có kt qua thrc hành ti& 
kim, chong tAng phi trong chi thixông xuyên dt 80 diem trâ len 

8 

3 Tir 20% dn duâi 50% ngân sách cp huyn có kt quA thirc 
hành tiêt kim, chóng lang phi trong chi thu&ng xuyên dt 80 
diem trâ len 

6 

4 Dri 20% ngân sách cp huyn co k& quA thic hAnh ti& kim, 
chong lang phi trong chi th.r&ng xuyên d?t  80 diem trâ len 

4 

E. Hoit dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh tra thirc 
hành tit kim, chng lAng phi 

10 

I Tuyên truyn, ph bin v thrc hAnh tit kim, chng lAng phi 5 

1 Xây dirng k hoch tuyên truyn, ph bin trong thrc hành tit 
kim, chong tang phi 

2 

2 Mtrc d thirc hin k hoch tuyên truyn, ph bin trong thrc 
hành ti& kim, chông lang phi 

3 

II Hot dng kim tra, thanh tra thrc hành tit kim, ch6ng lang 
phi dôi vâi các dn vi trirc thuc 

5 

1 Ban hành k hoach kim tra, thanh tra. 2 

2 Mi'rc d thrc hin k hoich kim tra, thanh tra. 3 

ngAy.. . .tháng.. ..nAm 20... 
CHU TICH  UBND TINH BR-VT 

(K ten, dóng dciii) 
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Biu so 07 

G DAN CHAM DIEM CAC TIEU CH!, TIEU CHI DANH GIA KET QUA THVC 
HANH TIET KIM, CHONG LANG PH TRONG CHI THU'NG XUYEN 

NGAN SACH DIA PHUaNG 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s 2(j/QD-UBND ngàyi(6//2O18 cta Chz tjch UBND tinh) 

STT Tiêu chI/Tiêu chI thành 
phân 

CACH CHAM DIEM 

I. A • •A - Cong tac chi dio, dieu hanh trong thirc hanh tiet kiçm, chong lang phi 

1 Xây dirng chiiorng trinhCän 
thirc hành tiêt kim, chOngkim, 
lang phi 

c(r vào ngày ban hành Quy& djnh Chuang trInh thrc hành tit 
chông lang phi näm dánh giá cüa dan vj. Trueing hqp ban hành 

Chixcing trInh sau ngày 31/12 cüa nãm dánh giá dt.rçic xác djnh là 
"không ban hành". 

2 Sir phü hçip v6i Chixang'Tinh 
trInh tong the ye thrcchong 
hành tiêt kim, chong langnêu 
phi cüa cüa ChInh phi'i 

dim trên ca sâ so sánh giQa mCrc chi tiêu thirc hành tit kim, 
lang phi trong chi thithng xuyên, quán 1 và scr dvng lao dng 

ti Chuang trInh thirc hành tiêt kim, chông lang phi cüa dan vj 
vâi chi tiêu tlsang crng ti Chuang trInh tong the ye thirc hành tiêt 
kim, chông lang phi cüa cüa Chinh phü näm dánh giá. Nêu Chi.rcmg 
trInh th,rc hành tiêt kim, ch6ng lang phi cüa dan vj dua ra day dCi 
các chi tiêu, mérc chi tiêu bang hoc cao han chi tiêu nêu ti Chuang 
trInh tOng the ye thirc hành tiêt kim, chong lang phi cUa cüa ChInh 
phü thI duqc diem tôi da; không &ra ra day các chi tiêu hoc mcrc 
chi tiêu thâp han thI diem dánh giá là 0 diem. 

3 Ban hành van bàn chi do,Cän 
diu hành ye thrc hành 
tiêt kim, chông lang phi 

cCr vào van bàn chi do, diu hành v thirc hành tit kim, chng 
Lang phi ccia ngi.rii có thâm quyên trong näm dánh giá cüa dan vj. 
Tnring hçp ban hành van bàn sau ngày 3 1/12 cüa näm dánh giá thrçic 
xác djnh là "không ban hành". 

II. Mt s6 chi tiêu tit kim ciii th trong chi thuorng xuyên 

I K& qua tit kim cii th- 
trong chi thtring xuyên 

TInh t I tit kim (t l %) cüa dan vj d6i vài ting tiêu chi thành 
phân theo Cong thcrc: (so Iiu dir toán - sO lieu thrc chi)/s6 lieu thtrc 
chi. 

. . A Vi di 1: Ti dan v X trong nam 2018, tinh hinh thirc hiçn chi h9l 
Cong tác phi trong nuOc nhu sau: 

- S6 di.r toán di.rac giao cho t chirc hôi nghi, cOng tác phi trong rniàc . 
la: 12.2 10 trieu dong 

- S chi thirc t t chtrc hi nghj, cong tác phi trong ni.râc: 10.701 
dông 

So sánh s6 chi thirc t thirc hin vâi s dij toán duçic giao (%) = (12 
210- 10701)/10.701*100%=  14,10%. 

- TInh dim cüa dan vl dt duçic trên ca sâ cOng thcrc sau: (chi tiêu 
tiêt kim cüa don vj dat di.rcic nhân vâi diem tOi da dOi vâi chi tiêu 

1.1 
.A . 

Bieu so 01: Chi tieu ti.r so 
1 den chi tiêu sO 9 muc I. 

1.2 Biêu so 03: Chi tiêu tir s&nghj, 
1 dênchitiêusô9mcI. 

1.3 
. . 

Bieu so 04: Chi tieu Ur so 
1 den chi tieu so 8 phan 
A. 

1.4 Ph liic 06: Chi tiêu sO Itriu 
phAnB 

- 

1 
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này)/chi tiêu tit kim neu ti Chrang trInh cüa UBND Tinh hang 
näm ye thirc hành tit kim, chông lang phI(näm 2018 tai  Quyêt djnh 
so 726A/QD-UBND ngày 15/3/201 8)(làm trôn dn 2 chfr so thp 
phân sau dâu phy). 

VI diii 2: chi tiêu ti& kim trong chi t chrc hi nghj, hi thão, t9a 
dam, h9p trong Chuang trInh cüa UBND Tinh ye thrc hành tiêt kim 
chông lang phi nAm dánh giá là tôi thiêu 12%. Trix?ng hçrp don vj tiêt 
kiêm di.rac tr 12% trâ len thI dt diem tôi da là 6 diem, trtr&ng hçip 
tiêt kim 8% thI &rçlc 4 diem, trixô'ng hqp không tit kim thI không 
dixçic diem. 

- Tru&ng hqp Chuang trInh thng th cüa ChInh phü näm dánh giá kt 
qua thirc hành ti& kim, chông lang phi trong chi thi.r&ng xuyên 
không nêu cii th chi tiêu tiêt kim thI sCr ding chi tiêu tit kim là 
10%. Co nghia là nêu dan vj d?t  chi tiêu tiêt kim 10% thI dan vj do 
&rcic mCrc diem t61 da dôi vâi tiêu chI do. 

- Truàrng hçip don vj drçic giao dir toán ni dung chi nhi.rng không 
phát sinh khoán chi phi nay thI không d.rçic dim. 

Kt qua tit kim ting kinh phi chi thuô!ng xuyên và tng kinh phi quãn l hành chInh 
iao dê thirc hin ch d tir chü 

1 Biu s 01: Phn B; 

Biêu s6 03: PhAn B. 

- Cách tinh tit kim tuang t1 hithng dn ti dim 1, miic II nêu trên; 
can cir t' lé tiêt kim dat dtrqc dê tinh diem tiêu chI nay cho don vj. 
Vi di: Ti Biu s 01, phân B, trix&ng h9rp don vj s& diing ngân sách 
CO s tiêt kiêm chi quán l hành chInh là 4%, thI diem cüa don vi 

. . trong tri.rang hqp nay Ia 10 diem; neu dan v tiet kiçm dwic 8% thi 
diem cUa dan vj là 20 diem; nêu dan vj tiêt kim di.rçic 10% thI don vj 

. . S di.rac diem toi da la 30 diem. 

- Di vâi Biu s6 02 @hAn A); Biu s6 05 (phAn A); Biu s 06 (chi 
tiêu s6 II phân B): Dix toán chi thtthng xuyên tai các chi tiêu nay là dix 

. toan chi thixang xuyen ngan sach nha nixac di.rçic cap co tham quyen 
giao. 

2 Bieu so 02: Phan A. 

3 • Bieuso04:PhanB. 

4 Biu s 05: Phn A. 

5 
• , .,. 

Bieu so 06: Chi tieu II 
Ph B an . 

IV.  Oánh giá vic thrc hin djnh mfrc, tiêu chun, ch d trong chi thuong xuyên 

1 - Biu s6 01: PhAn C; 

- Biu s6 03: Phân C; 

- Bieu so 04: Phân C. 

Tnring hçip k& qua thanh tra, kim tra,,  kim toán k& lun dan vj có 
khoán chi sai djnh mirc tieu chuân, che d vào näm ngân sách khác 
yâi näm dánh giá thrc hành tiet kim, ch6ng lang phi thI tinh dim 
trtr vào näm dánh giá thirc hành tiet kim, chong lang phi do. Vi di: 
Co quan thanh tra kiem toán phát hin don vj X có 4 khoân chi sai 
djnh müc tieu chun, ch d khi thanh tra, kim toán sCr diing kinh 
phi chi thi.r&ng xuyên näm 2017 cüa don vj. Näm thanh tra kim toán 
phát hin Co kêt lun là näm 2018 thI së tInh diem trr khi dánh giá ket 
qua thrc hành tiêt kim, chong lang phi trong chi thung xuyên nàm 
2018 cüa don vi X. 

V.  Hot dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh tra thirc hành tit kim, chOng lang phi 

1 Tiêu chi thành phn - XâyK 
dmg ke hoich tuyenthirc 

hoch cO th dixçic ban hành rieng hoc lng ghep vâi k hoch 
hin các nhim vii chuyên mon khác cüa don vj. Neu có xây 

2 
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7$tI4rc 

, ph bin trongdijng 
ành tiêt kim, chôngxây 

phi 

k hoch trong näm dánh giá thI duqc dim ti da, nu không 
dng k hoch thI duçic 0 diem. 

2 iêu chI thành phn - MicTinh 
do thuc hiên kê hoachnhiêm 
tuyên truyên, phô biêntrên 
trong thirc hãnh tiêt kim,tiêu 
chông lang phi 

t' 1 % s6 nhim viiIsãn phm dâ hoàn thânh so vâi t6ng s6 
vu/san phâm trong kê hoach Tinh diem cua dn vi dat duac 

co s cOng thrc sau: t' l % hoán thành nhân vri diem tOi da cüa 
chI nay (lam trôn den 2 chir so thp phãn sau du phây) 

3 Tiêu chi thành phn - Ban 
hành kê ho?ch kiêm tra,thrc 
thanh tra thijc hành tiêthoch 
kim, chông lang phi 

K hoch có th duçic ban hành riêng hotc 1ng ghép v&i k hoich 
hin các nhim vi chuyên mOn khác cüa dan vj. Nêu Co kê 
thI duçic dim tôi da, nêu không xây dçrng kê hoich thI duçic 0 

diem. 

4 Tiêu chI thành phAn - MCrcTInh 
d thirc hin kê hoch 
kiêm tra, thanh tra. 

t l % s6 nhim vii/sán phm dâ hoàn thânh so vài t6ng s 
nhim vi/sán phâm trong kê hotch. TInh diem cüa don vj dt &rçlc 
trên ca sâ cong thCrc sau: t 1 % hoàn thành nhân vài diem tôi da cüa 
tiêu chI nay (lam trOn den 2 chr so thp phân sau dáu phây) 

3 
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