
Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
f)ộc Ịập „ đo - Hạnh phúc 

Số: 129 /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017 

THÔNG Tư 

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, 
chống ỉãng phí trong ctiỉ thường xuyên 

Cún cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chổng ỉãngphỉ ngày 26 tháng 11 năm 20ỉ 3; 

Căn cúẳ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

r Căn cứ Nệhị quyết số ỉỈ3/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của 
Quô c hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quỵểt của Quốc hội khỏa XIỈI vê hoạt 
động giám sát chuvên đề, hoạt động chất vấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TĨV ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chỉnh 
trị \ >ề tinh giản hiên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán hộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ8-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 
chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp to chức bộ 
máy của hệ thong chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu ỉực, hiệu quả; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 
châp hành Trung ươìig về tiếp tục đổi mới hệ thông tô chức và quản lỷ, nâng 
ca 0 chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị địnỉĩ sỗ 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định, chức năng, nhiệm, vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chảnh sự nghiệp; 

Bộ trưởng ĩ lộ Tài chính ban hành Thông tư quy định tiêu chí đảnh giá kết 
quả thực hành tiết kiệm, chong lãng phí trong chi thường xuyên. 

Điều lề Pham vi đỉều chỉnh 

Thông tư này quy định căn cứ, nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết 
quả thực hà nh tiét kiệm, chổng lãng phí trong chi thường xuyên đôi với các câp 
ngân sách ciịa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chĩnh phủ và 



các cơ quan khác ở Trung ương có liên quan đến việc thực hiện Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng của Thông tư: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung 
ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan Trung ương); 

b) Uỷ ban nhân dân các cấp: ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh); ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung 
ương (sau đâỵ gọi là ủy ban nhân dân cấp huỵện); ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trân (sau đây gọi là Uy ban nhân dân câp xã); 

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các câp; 
cơ quan, đơn vị của nhà nước là đơn vị dự toán ngân sách có đơn vị dự toán 
ngân sách cấp dưới trực thuộc (trừ đối tượng tại điểm a và điếm b khoản 1 Điều 
nay); 

d) Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc đánh giá kết quả thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. 

2. Các cơ quan, tổ chức có quan hệ không thường xuyên với ngân sách nhà 
nước không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư, bao gồm: Cơ quan, tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần hay đăt hàng cung cấp sản phâm, dịch 
vụ công ích; các tổ chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội, tô chức 
xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ nhà nước 
giao; các tổ chức kinh tế và tổ chức tài chính được nhà nước đầu tư, hỗ trợ vốn 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3ẻ Căn cứ đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí 
trong chi thường xuyên 

Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 
xuyên hàng năm dựa trên các căn cứ sau: 

1Ể Chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí của Chính phủ hàng năm. 

2. Số kinh phí tiết kiệm được xác định trên cơ sở so sánh số chi thực tế với 
dự toán chi thường xuyên đã được duyệt của các nhiệm vụ đã hoàn thành trong 
năm ngân sách và đảm bảo chất lượng, trong đó: 

a) Số liệu dự toán chi thường xuyên là sổ dự toán chi thường xuỵên được 
giao sử dụng trong năm (bao gồm số dự toán được giao đầu năm, số dự toán 
được bô sunjg trong năm và sô dư dự toán năm trước được phép chuyên sang 
năm sau), số liệu dự toán bao gồm số liệu dự toán tổng thể và số liệu dự toán 
chi tiết đối với từng tiêu chí đánh giá nêu tại các phụ lục kèm theo Thông tư 
này; 

2 



b) Số chi thực tế ià sổ chi mà đơn vị làm thủ tục thanh toán thực chi với 
Kho bạc Nhà nước gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm ngân 
sách của cơ quan, đơn vị, bao gồm: số thanh toán thực chi đến hết ngày 31/12 
của năm đánh giá cộng với số chi mà đơn vị dự kiên thanh toán với Kho bạc 
Nhà nước trong thời gian chỉnh lý quyêt toán; 

c) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không giao dự toán chi tiết cho từng 
nội dung chí làm cơ sở đánh giá kêt quả thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí 
trong chi thường xuyên, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập kê hoạch cho 
từng nội dung chi theo các tiêu chí đánh giá nêu tại Thôn§ tư ngay từ đâu năm 
ngân sách đê làm căn cứ đánh giá, tính điêm đánh giá kêt quả thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyênế 

3. Việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên 
theo quy định cùa pháp luật. 

4. Việc thực hiện tinh giản biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm số hợp đông lao động không đúng 
quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). 

5. Việc thục hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị siẳr nghiệp công lập. 

6. Công tác; chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

7. Kết quả. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của 
các đơn vị dự toán ngân sảch cấp dưới hoặc ngân sách cấẸ dưới (đôi với các 
ởơn vị có đơn vị dự toán cấp dưới trực tiếp hoặc ngân sách câp dưới). 

Điều 4. Nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chốníg ỉãĩig phí trong chi thường xuyên đối với đơn vị sử đụng ngân 
sách ià cơ quan nhà nước, đon vị sư nghiệp công lập 

1. Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên được xác định trên 3 nội dung với thang điểm tối đa là 100 điếm. 
Cụ thể nhữ sau: 

a) Ket quả tiết kiệm đối với một số chỉ tiêu cụ thể trong chi thường xuyên: 
Thang điểm tối đa là 70 điểm; 

b) Kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên đươc giao thực hiện chế độ 
tự chủ đôi với đơn vị sự nghiệp công lập và kết quả tiết kiệm kinh phí quản lỵ 
hành chính giao thực hiện chê độ tự chủ đôi với cơ quan nhà nước theo cơ chê 
tài cbính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định (loại trừ số kinh phí 
đã thực hiện tiết kiệm đế cải cách tiền ỉương): Thang điểm tôi đa là 30 điểm; 

c) Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường 
xuyên (điểm trừ). 

2. Đơn vị sử d.ụng ngân sách là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí trong 
chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình theo Phụ lục số 01-A (đối với cơ 
quan nhà nước) và. Phụ lục số 01-B (đôi với đơn vị sự nghiệp cônạ lập) ban 
hành kèm theo Th òng tư này và gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiêp đê tông 
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họp, tính điểm tiêu chí "Kết quả thực hành tiết kiệm, chốnệ lãng phí trong chi 
thường xuyên của đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp" của cơ quan chủ 
quản cấp trên. 

Điều 5Ế Nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả thực hành tỉết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị dự toán ngân sách 
có đơn vi dư toán ngân sách cấp dưới trưc thuôc (trừ Bô, cơ quan Trung 
ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện) 

1. Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên được xác định trên 3 nội dung với thang điểm tối đa là 100 điếm. 
Cụ thê như sau: 

a) Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số kinh phí đã thực 
hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương): Thang điếm tối đa 30 điểm; 

b) Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của 
cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc: Thang điểm tối đa 50 điểm; 

c) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí: Thang điểm tối đa là 20 điểm. 

2. Các đơn vi dự toán ngân sách có đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực 
thuộc có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong 
chi thường xuyên của cơ quan, đom vị mình theo Phụ lục sô 02 ban hành kèm 
theo Thông tư này và gửi cơ quan, đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp đế tống 
họp, tính điêm tiêu chí "Kết quả thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí trong chi 
thường xuyên của đơn vị dự toán ngân sách câp dưới trực tiêp" của cơ quan, 
đơn vị chủ quản cấp trên. 

Điều ổ. Nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chổng lãng phí trong chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan Trung 
ương 

1. Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên được xác định trên 4 nội dung với thang điểm tối đa là 100 điếm. 
Cụ thể như sau: 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 
Thang điểm tối đa là 10 điểm; 

b) Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số kinh phí đã thực 
hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương): Thang điểm tối đa là 40 điểm; 

c) Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị dự toán ngân 
sách cấp dưới trực tiếp: Thang điểm tối đa là 40 điểm; 

d) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí: Thang điểm tối đa là 10 điểm. 

2. Nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm đánh giá kết quả 
thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí trong chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan 
Trung ương theo Phụ lục sô 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 7, Nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chốĩig lãng phí trong chi thưòếng xuyên của ngân sách cấp xã 

ỉể Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên được xác định trên 3 nội dung với thang điêm tôi đa là ỉ 00 đỉêm. 
Cụ thể như sau: 

a) Kết quả tiết kiệm đối với một số chỉ tiêu cụ thể trong chi thường xuyên: 
Thang điểm tối đa là 60 điểm; 

b) Kết quả tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính (loại trừ số kinh phí đã 
thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương): Thang điểm tối đa là 40 điểm; 

c) Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường 
xuyên (điểm trừ). 

2, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình theo Phụ lục số 
04 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi ủy ban nhân dãn cấp huyện đê tông 
hợp, tínn điêm tiêu chí "Kết quả thực hành tiết kiệm, chống ỉãng phí trong chi 
thường xuyên của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và ngân sách 
cấp xĩí " cua ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 8. Nội dung, tiêu chí, thang điểm đáiìh giá kết quả thực hành tiết 
kiệ m, chong lăng phí t rong clii thường xuyên của ngân sách cấp huyện 

1. Việc đánh giá két quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
tb.ưòng xuyên được xác định trên 3 nội dung với thang điểm tối đa là 100 điêm. 
Cụ thễ như sau: 

Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuỵên (ỉoại trừ số kinh phí đã thực 
hiên tiết kiệm đế cái cách tiền lương): Thang điếm tối đa 30 điểm; 

b) Kết quả thực hành tiết kiệm, cỉiống lãng phí trong chi thường xuyên của 
ứ ơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và ngân sách cấp xã: Thang điêm 
tối đa 50 điểm; 

c) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra thực hành tiết 
kiệm, chống J ấng phí: Thang điểm tối đa là 20 điểm. 

f 2. ủy ban nhân dân cấp huyện cỏ trách nhiệm đánh giá két quả thực hành 
tiêt kiệm., chông iãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình theo Phụ lục 
sô 05 ban h ành kèm theo Thông tư này và gửi Uy ban nhân dân câp tỉnh đê tông 
hợp, tíiứi điêm tiêu chí "Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên của ngân sách cẩp huyện" của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 9. Nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chốMg ỉãng phí trong chi thuxrng xuyên của Uỷ ban ĩihân dân cấp 
tỉnh 

1. V iệc đánh giá kểt quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong chi 
thường xuyên được xác định trên 5 nội dung với thang đỉêm tôi đa là 100 điêm. 
Cụ the nhữ sau: 
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a) Công tác chỉ đạo, điều hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 
Thang điểm tối đa là 10 điểm; 

b) Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xưyên (loại trừ số kinh phí đã thực 
hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương): Thang điểm tối đa là 40 điểm; 

c) Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị dự toán ngân 
sách cấp dưới trực tiếp: Thang điểm tối đa là 30 điểm; 

d) Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngân sách cấp huyện: 
Thang điểm tối đa là 10 điểm; 

đ) Hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 
Thang điểm tối đa là 10 điểm. 

2. Nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm đánh giá kết quả 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
theo Phụ lục sô 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Phưong thức chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong chi thường xuyên 

Phương thức chấm điểm các tiêu chí thành phần để đánh giá kết quả thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên thực hiện theo quy định 
tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 11. Thẩm định, tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong chi thường xuyên 

1 ệ ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và châm điêm kêt quả thực hành tiêt kiệm, 
chông lãng phí trong chi thường xuyên của cơ quan, đơn vi mình theo phụ lục 
tương ứnậ và gửi cơ quan, đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp để thẩm định kết 
quả tự chẩm điểm của cơ quan, đơn yị. 

2. Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định kết quả tự 
chấm điểm của đom vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp, ngân sách cấp dưới 
trực tiếp và tổng họp vào kết quả tự chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong chi thường xuyên của Bộ, cơ quan Trung ương, Uy ban nhân dân câp 
tỉnh. 

3. Kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãnậ phí trong chi thường 
xuyên của Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân câp tỉnh được tông hợp 
vào Báo cáo kêt quả thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí hàng năm của Bộ, cơ 
quan Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 
84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiêt một 
sổ điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và gửi Bộ Tài chính trước 
ngày 28 tháng 2 năm sau liền kề năm báo cáo để tông hợp, báo cáo Chính phủ. 

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm: 
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1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện đánh 
giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đảm bảo 
phù hợp với quy định tại Thông tư này và thực tê của Bộ, ngành, địa phương; 
hướng dân cụ thê cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá kêt quả thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong chi thường xuyên; thời gian báo cáo, thời gian thẩm định 
kết quả báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và các nội dung khác phục vụ công 
tác báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 
của Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện đánh 
giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. 

3. Giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
trong việc thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
chi thường xuyên. 

4. Chịu trách nhiệm việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong chi thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương mình. 

5. Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong chi thường xuyên cùng với báo cáo thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí 
hàng năm của Bộ, ngành, địa phương mình gửi Bộ Tài chính đê tông hợp chung 
vào báo cáo kêt quả thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của Chính phủ. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

lế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 
Việc chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 
quy định tại Thông tư này thực hiện từ năm ngân sách 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghi các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyêt./. rf 

Noi nhặn: Bộ TRƯỞNG 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP; * . Tnfaý' TRƯỞNG 
- Văn phòng Tổng Bí thư; [ 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Toà án NDTC; 
-Viện Kiểm sátNDTC; —-»r A V„A 
- Kiểm toán Nhà nước; 1ran Xuan Ha 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), 
- Sở TC, KBNN các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN (2b). p 350b. 
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PHỤ LỤC SỐ Ol-A 

BẢNG TIỂU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG 
PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA cơ QUAN NHÀ NƯỚC LÀ ĐƠN VỊ sử 

DỤNG NGÂN SÁCH 
Năm 20... 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

STT Nội đung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm tôi 
đa 

Điêm tự 
đánh giá 

Tổng cộng (A+B+C) 100 
A. Một số tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên (A=I+II+III) 70 

I Kết quả tiết kiệm một sổ chỉ tiêu cụ thể 55 

1 Chi sách, báo, tạp chí 6 
2 Chi cước phí thông tin liên lạc 6 
3 Chi sử dụng điện 6 
4 Chi xăng, dầu 6 
5 Chi sử dụng nước 6 
6 Chi tô chức hộì nghị, hội thảo, tọa đàm, họp 6 
7 Chi tiếp khách, khánh tiết, iế hội, lễ kỷ niệm 6 
8 Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện 

thông tin liên lạc 
6 

9 Chi thực hiện các nhiệm vạ được cấp có thẩm quyền giao (bao 
gồm: kiĩứi phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm 
quyền giao; Kinh phí bố trí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: 
Kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế được bố trí kinh 
phí riêng; kinh phí thực hiện các Đề án, Chương trình được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt) 

7 

II Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh 
lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ồ tô khi đi công tác theo quy 
định pháp luật của cấp có thẩm quyền (trường họp đơn vị sử dụng 
ngân sách không có chức danh lãnh đạo có đủ tiêu chuẩn sử dụng 
xe ô tô thì được điểm tối đa tiêu chí này) 

5 

Đã thục hiện khoán 5 
Chưa thưc hiên khoán 0 

III Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế theo kế hoạch, chỉ tiêu 
được cấp có thầm quyền giao 

10 

Thực hiện đứng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 10 

Không thực hiện đúng kế hoạch,chỉ tiêu theo quy định 0 

1 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm tôi 
đa 

Điêm tư • 
đánh giá 

B. Kết quả tiết kiệm tổng kỉnh phí quăn lý hành chính giao để 
thực hiện chế độ tự chủ đối vói cơ quan nhà nước (loại trừ số 
kỉnh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền ỉương) 

30 

1 Tiêt kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiêt kiệm trên 5% đên 9% so với dự toán kinh phí được giao 20 

3 Tiêt kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 30 

c. Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi 
thường xuyên 

1 Có khoản chi bị Kho bạc nhà nước từ chối thanh toán do chi sai 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

-5 

2 Có khoản chi bị cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện 
chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

-5 

3 Có trường hợp khác bị phát hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế 
đô. 

-5 

...ế, ngày....tháng....năm 20... 
THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

2 



PHỤ LỤC SÔ Ol-B 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỤ C HÀNH TIẾT KIỆM, CHÓNG LÃNG 
PHÍ! TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

NĂM 20... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa Điểm tự 
đánh giá 

Tổng cộng (A+B+C) 100 
A. Một số tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên (A=I+II) 70 
I Kết quả tiết kiệm một số chỉ tiêu cụ thể 55 

1 Chi sách, bảo, tạp chí 6 
2 Chi cước phí thông tin liên lạc 6 
3 Chi sử dụng điện 6 
4 Chi xăng, dầu 6 
5 Chi sử dụng nước 6 
6 Chi \ồ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp 6 

7 Chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, ỉễ kỷ niệm 6 

8 Chi mua sắm, sửa chữa tải sản, ừang thiết bị làm việc, phương tiện 
thông tin liên ỉạc 

6 

9 Chi thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (bao 
gồm: kinh phí thực hi ện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm 
quyền giao; kinh phí thực hiện các Đề án, Chương trình được cấp 
có thẩm quyền phê d.uyệt) 

7 

:ÍI Việc thực hiện kể h oạch tinh giản biên chế 15 
1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng ỉương 

từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch, chỉ tiêu được cấp có thẩm 
quyền giao 

10 

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 10 
Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu íheo quy định 0 

2 Kêt quả thực hiệu châm dứt sô hợp đồng ỉao động không đúng quy 
định trong đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị không có hợp đồng 
ỉao động không đúng quy định hoặc đơn vị đã tự bảo đảm tự chủ 
tài chính thì đượ c điểm tối đa chỉ tiêu này): Đơn vị sự nghiệp công 
lập có rrách nb iệm xâv dựng kế hoạch, chỉ tiêu giảm số hợp đồng 
lao động không đúng quy định để ỉàm căn cứ chấm điểm chỉ tiêu 
nàv. 

5 

Thực hiện đ ứng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 5 

Không thực; hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa Điểm tự 
đánh giá 

Bẽ Kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên được giao thực 
hiện chế độ tự chủ đối vói đon vị sự nghiệp công lập (loại trừ 
số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương) 

30 

1 Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí được giao 20 

3 Tiét kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 30 

c. Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi 
thường xuyên 

1 Có khoản chi bị Kho bạc nhà nước từ chối thanh toán do chi sai 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

-5 

2 Có khoản chi bị cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện 
chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

-5 

3 Có trường hợp khác bị phát hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ. 

-5 

..... ngày....tháng....năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN Vị 

(Ký tên, đóng dấu) 



PHỤ LỤC SỐ 02 • • 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỂT QUẢ THựC HÀNH TIÉT KIỆM, CHÓNG LÃNG 
PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO ĐƠN VỊ Dự TOÁN NGÂN SÁCH -

TRỪ Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG, ỦY BAN NHAN DÂN CÁC CẤP 
Năm 20... 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

STT Nội dimg/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa Điêm tự đánh 
giá 

Tông cộng (A+B+C) 100 
A Kết quả tiết kiệm dự toán chi thưÒTĩg xuyên (loại trừ 

sổ kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền 
luông) 

30 

1 Tiết kiệm áưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí được 
giao 

20 

3 Tiêt kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 30 

B. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên của ỔOT1 vị dự íoán ngân sách cấp dưói 
trực tiếp 

50 

1 Trên 80% số đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp 
đạt 80 điểm trở lên 

50 

2 Từ 50% đến 80% số đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới 
trực tiếp đạt 80 điểm trở lên 

45 

3 Từ 20% đến dưới 50% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới 
trực tiếp đạt 80 điểm trở lên 

40 

4 Dưới 20% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp đạt 
80 điểm trở lên 

35 

c. Hoạt động tuycỉi truyền, phổ bỉến, kiểm tra, thanh tra 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

20 

ĩ Tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 

10 

1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 

5 

2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong 
thực hành tiết kỉệm, chổng lãng phí 

5 

1 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phân Điêm tôi đa Điêm tự 
đánh giá 

II Hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc 

10 

1 Ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra thực hành tiết 
kiệm, chống ỉãng phí 

4 

2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 6 

ngày....tháng....năm 20.. 
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đỏng dấu) 

2 



PHỤ LỤC SỐ 03 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HÀNH TIỂT KIỆM, CHÓNG 
LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO CÁC BỘ, cơ QUAN 

TRƯNG ƯƠNG 
Năm 20ề.. 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm tôi đa Điểm tự đánh 
giá 

Tông cộng (A+B+C+D) 100 
A. Công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 
10 

I Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 

5 

1 Sự kịp thời trong việc ban hành Chương trình thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Bộ, cơ quan ở 
Trung ương 

2,5 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chương trình tổng thể về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được 
thông qua 

2,5 

Sau từ 31 - 60 ngày kế từ ngày Chương trình tổng thể về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được 
thông qua 

2 

Sau từ 61 ngày trở lên kể từ ngày Chương trình tổng thể 
về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ 
được thông qua 

1,5 

- Không ban hành 0 
2 Sự phù hợp với Chương trình tổng thể về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí của Chính phủ 
2,5 

Đề ra mức chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong chi thường xuyên bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu trong 
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí của Chính phủ 

2,5 

Đề ra mức chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong chi thường xuyên thấp hơn chỉ tiêu trong Chương 
trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 
Chính phủ 

0 

III Ban hành vãn bản chỉ đạo, điều hành vê thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí 

5 

1 Có ban hành, trong đó có nội dung chỉ đạo, điêu hành vê 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 
xuyên 

5 

1 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm tôi đa Điêm tự đánh 
giá 

2 Có ban hành nhưng không có nội dung chỉ đạo, điêu hành 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 
xuyên 

4 

3 Không ban hành 0 
Bễ Kết quả cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong chi thường xuyên 
40 

I Tiết kiệm kinh phí các đoàn đi công tác nước ngoài và 
đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam tại Bộ, cơ 
quan trung ương 

5 

II Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số 
kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương) 

20 

1 Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí được 
giao 

15 

3 Tiết kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 20 

III Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đôi với các 
chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến 
nơi làm việc và đi công tác theo quy định pháp luật của 
cấp có thẩm quyền 

5 

Đã thực hiện khoán 5 

Chưa thực hiện khoán 0 
IV Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế hành chính và 

biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
theo kế hoạch, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 

10 

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 10 

Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 

c Kết quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí của đơn 
vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp 

40 

I Ket quả chấm điểm của các đơn vị đự toán ngân sách cấp 
dưới trực tiếp 

20 

1 Trên 80% sô đơn vị dự toán ngân sách câp dưới trực tiêp 
có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 80 
điểm trở lên 

20 

2 Từ 50 %- 80 % số đom vị dự toán ngân sách cấp dưới trực 
tiếp có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 80 
điểm trở lên 

15 

3 Từ 20% đến dưới 50% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới 
trực tiếp có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
đạt 80 điểm trỏ lên 

10 

2 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa Điêm tự đánh 
giá 

4 Dưới 20% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp có 
kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 80 điểm 
trở lên 

5 

II Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ thuộc loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư và tự bảo đảm chi thường xuyên: Các Bộ, cơ 
quan trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ 
tiêu tỷ lệ % đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi 
thường xuyên để làm căn cứ chấm điểm chỉ tiêu này. 

20 

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 
20 

Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 

D. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

10 

I Tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí . 

5 

1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong thực 
hành tiết kiêm, chống lãng phí 

2 

2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong 
thưc hành tiết kiêm, chống lãng phí 

3 

II Hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí đối với các đon vị trực thuộc 

5 

1 Ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra 2 
2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 3 

ngày....tháng....năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

3 



PHỤ LỤC SÔ 04 • • 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÓNG 
LẲNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ 

Năm 20».. 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ỉ29/2017/TT-BTC ngàv 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phàn Điểm tối đa Điêm tự đánh 
giá 

Tổng cộng (A+B+C) 100 
A Một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong chi thường xuyên 60 

1 Chi sách, báo, tạp chí 8 
2 Chi cước phí thông tin liên lạc 8 
3 Chi sử dụng điện 8 

4 Chi xăng, dâu 8 

5 Chi sử dụng nước 8 
6 Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp 8 

7 Chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm 8 

8 Chí mua săm, sửa chữa tài sản, trang thiêt bị làm việc, 
phương tiện thông tin liên lạc 

4 

Bệ Kết quả tiết kiệm tổng kinh pM quản lý hành chỉnh 
(loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cảỉ cách 
tiền lương) 

40 

1 Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 15 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so vớí dự toán kinh phí được 
giao 

30 

3 Tiêt kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 40 

c. Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuân, chê độ 
íroĩĩg chi thưÒEg xuyên 

1 Có khoản chi bị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán do 
chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

-5 

2 Có khoản chi bị cơ quan thanh íra, kiểm tra, kiểm toán phát 
hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

-5 

3 Có trường hợp khác bị phát hiện chi sai định mức, tiêu 
chuẩn, chế đô 

-5 

ngày.,..tháng....năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



PHỤ LỤC SỐ 05 

BẢNG TIỂU CHÍ ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HÀNH TIỂT KIỆM, CHỐNG LÃNG 
PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

Năm 20... 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa Đỉêm tự đánh 
giá 

Tổng cộng (A+B+C) 100 
AẾ Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số 

kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương) 
30 

1 Tiêt kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự íoán kinh phí được 
giao 

20 

3 Tiêt kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 30 

B. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên cửa các đơn vị dự toán ngân sách cấp 
dưói trực tiếp và ngân sách cấp xã 

50 

I Kết quả chấm điểm của các đon vị dự toán ngân sách 
trực thuộc và ngân sách cấp xã 

40 

1 Trên 80% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và 
ngân sách cấp xã đạt 80 điểm trở lên 

40 

2 Từ 50%- 80% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp 
và ngân sách cấp xã đat 80 điểm trở lên 

30 

3 Từ 20% đên dưới 50% đơn vị dự toán ngân sách câp dưới 
trực tiếp và ngân sách cấp xã đạt 80 điểm trở lên 

20 

4 Dưới 20% đơn vị dự toán ngân sách câp dưới trực tiêp và 
ngân sách cấp xã đạt 80 điểm trở lên 

10 

II Kết quả thực hiện giảm biên chế theo kế hoạch, chỉ tiêu 
được cấp có thẩm quyền giao 

10 

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 10 

Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 

c. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra 
trong thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí 

20 

1 Tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 

10 

1.1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí 

2 

1 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối 
đa 

Điểm tự 
đánh giá 

1.2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong 
thực hành tiét kiệm, chống lãng phí 

8 

2 Hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc 

10 

2.1 Ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí 

4 

2.2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 6 

ngày....tháng....năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

2 



PHỤ LỤC SÔ 06 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG 
LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO CÁC TỈNH, THÀNH 

PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
Năm 20..ệ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

STT Nội đung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối 
đa 

Điểm tự 
đánh giá 

Tông cộng (A+B+C+D+E) 100 
A. Công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hành tiết kiệm, 

chống ỉãng phí 
10 

I Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 

1 Sự kịp thời trong việc ban hàrih Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí hàng năm của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trang ương 

3 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chương trình tổng thể về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được 
thông qua 

3 

Sau từ 31 - 60 ngày kể từ ngày Chương trình tổng thể về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được thông 
qua 

2 

Sau từ 61 ngày trở lên kể từ ngày Chương trình tổng thể về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được 
thông qua 

1 

- Không ban hành 0 
2 Sự phù hợp với Chương trình tổng thể về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí của Chính phủ 
3 

Đề ra mức chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong 
chi thường xuyên bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu trong Chương 
trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 
Chính phủ 

3 

Đề ra mức chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
chi thường xuyên íhấp hon chỉ tiêu trong Chương trình tổng 
thể về thực hành tiết kiệm, chống ỉãng phí của Chính phủ 

0 

III Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí 

4 

1 Có ban hành, trong đó có nội dung chỉ đạo, điều hành về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 

4 

1 



STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối 
đa 

Điêm tự 
đánh giá 

2 Có ban hành nhưng không có nội dung chỉ đạo, điêu hành vê 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 

2 

3 Không ban hành 0 

B Két quả cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ 
trong chi thường xuyên 

40 

I Chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón các đoàn khách 
nước ngoài vào Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương 

5 

II Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số kinh 
phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương) 

20 

1 Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 10 

2 Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí được giao 15 

3 Tiết kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao 20 

III Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức 
danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm 
việc và đi công tác theo quy định pháp luật của cấp có thẩm 
quyền 

5 

Đã thực hiện khoán 5 

Chưa thực hiện khoán 0 
IV Kêt quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế hành chính và biên 

chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo kế 
hoạch, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 

10 

Thực hiện đúng kê hoạch, chỉ tiêu theo quy định 10 

Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 

c Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên của các đơn yị dự toán ngân sách cấp dưới 
trực tiếp 

30 

I Kết quả chấm điểm của các đơn vị dự toán ngân sách cấp 
dưới trực tiếp 

15 

1 Trên 80% số đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp có 
kết quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí đạt 80 điểm trở 
lên 

15 

2 Từ 50%- 80 % số đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp 
có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 80 điểm 
trở lên 

12 

3 Từ 20% đến dưới 50% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới 
trực tiếp có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 
80 điểm trở lên 

9 
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STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối 
đa 

Điêrn tư • 
đánh giá 

4 Dưới 20% đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp có kết 
quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 80 điểm trở lên 

6 

II Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương thuộc loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư và tự bảo đảm chi thường xuyên: ủy ban nhân dân 
cẩp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch, chỉ tiêu tỷ lệ % đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo 
đảm chi thường xuyên để làm căn cứ chấm điểm chỉ tiêu này. 

15 

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 15 

Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định 0 
D. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 

thưòng xuyên của ngân sách cấp huyện 
10 

1 Trên 80% ngân sách cấp huyện có kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đạt 80 điểm trở 
lên 

10 

2 Từ 50%-80% ngân sách cấp huyện có kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đạt 80 điểrn trở 
lên 

8 

3 Từ 20% đến dưới 50% ngân sách cấp huyện có kết quả thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đạt 80 
điểm trở lên 

6 

4 Dưới 20% ngân sách cấp huyện có kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đạt 80 điểm trở 
lên 

4 

E. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra 
thực hành tiết kiệm, chổng ỉãng phí 

10 

I Tuvên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 

5 

1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí 

2 

2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 

3 

II Hoạt động kiềm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí đối với các đơn vi trưc thuộc 

5 

1 Ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 2 
2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 3 

,..ngàyệ.. .tháng... .năm 20ể. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đỏng dấu) 
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PHỤ LỤC SÓ 07 • • 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HÀNH TIẾT 
KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ29/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

STT Tiêu chí/Tiêu chí thành phần CÁCH CHẤM ĐIỂM 

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

1 Xây dựng chương trình thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí 

Căn cứ vào ngày ban hành Quyết định Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm đánh 
giá của đơn vị. Trường hợp ban hành Chương trình sau ngày 31/12 của năm đánh giá được xác định 
ỉà "không ban hành"ế 

2 Sự phù hợp với Chương trình tổng thể 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
của Chính phủ 

Tính điểm trên cơ sở so sánh giữa mức chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong chi thường 
xuyên, quản lý và sử dụng lao động nêu tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 
đơn vị với chỉ tiêu tương ứng tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 
Chính phủ năm đánh giá. Nếu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị đưa ra 
đầy đủ các chỉ tiêu, mức chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu nêu tại Chương trình tổng thể về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ thì được điểm tổi đa; không đưa ra đầy đủ các chỉ tiêu 
hoặc mức chỉ tiêu thấp hơn thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

3 Ban hành văn bản chỉ đạo, điêu hành 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của người có thẩm 
quyền trong năm đánh giá của đom vị. Trường hợp ban hành văn bản sau ngày 31/12 của năm đánh 
giá được xác định là "không ban hành". 
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STT Tiêu chí/Tiêu chí thành phần CÁCH CHẤM ĐIỂM 

II. Một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong chi thường xuyên 

1 Kết quả tiết kiệm cụ thể trong chi 
thường xuyên 

- Tính tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ %) của đơn vị đối với từng tiêu chí thành phần theo công thức: (số liệu dự 
toán - số liệu thực chi)/số liệu thực chi. 
Ví dụ 1: Tại Bộ Tài chính trong năm 2016, tình hình thực hiện chi hội nghị, công tác phí trong nước 
như sau: 
- Số dự toán được giao cho tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước là: 12.210 triệu đồng 
- Sổ chi thực tế tổ chức hội nghị, công tác phí ừong nước: 10.701 triệu đồng 
So sánh số chi thực tế thực hiện với số dự toán được giao (%) = (12 210 - 10 701)/10ể701* 100% = 
14,10%ễ 

- Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: (chỉ tiêu tiết kiệm của đon vị đạt được 
nhân với điểm tối đa đối với chỉ tiêu này)/chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại Chương trình tổng thể của Chính 
phủ hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu 
phẩy)ẻ 

Ví dụ 2: chỉ tiêu tiết kiệm trong chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp trong Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về tìiưc hành tiết kiêm chống lãng phí năm đánh giá là tối thiểu 12%. Trường 

1.1 Phụ lục 01-A: Chỉ tiêu tò sô 1 đên chỉ 
tiêu số 9 mục I. 

- Tính tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ %) của đơn vị đối với từng tiêu chí thành phần theo công thức: (số liệu dự 
toán - số liệu thực chi)/số liệu thực chi. 
Ví dụ 1: Tại Bộ Tài chính trong năm 2016, tình hình thực hiện chi hội nghị, công tác phí trong nước 
như sau: 
- Số dự toán được giao cho tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước là: 12.210 triệu đồng 
- Sổ chi thực tế tổ chức hội nghị, công tác phí ừong nước: 10.701 triệu đồng 
So sánh số chi thực tế thực hiện với số dự toán được giao (%) = (12 210 - 10 701)/10ể701* 100% = 
14,10%ễ 

- Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: (chỉ tiêu tiết kiệm của đon vị đạt được 
nhân với điểm tối đa đối với chỉ tiêu này)/chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại Chương trình tổng thể của Chính 
phủ hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu 
phẩy)ẻ 

Ví dụ 2: chỉ tiêu tiết kiệm trong chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp trong Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về tìiưc hành tiết kiêm chống lãng phí năm đánh giá là tối thiểu 12%. Trường 

1.2 Phụ lục 01-B: Chỉ tiêu tò số 1 đến chỉ 
tiêu số 9 mục I. 

- Tính tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ %) của đơn vị đối với từng tiêu chí thành phần theo công thức: (số liệu dự 
toán - số liệu thực chi)/số liệu thực chi. 
Ví dụ 1: Tại Bộ Tài chính trong năm 2016, tình hình thực hiện chi hội nghị, công tác phí trong nước 
như sau: 
- Số dự toán được giao cho tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước là: 12.210 triệu đồng 
- Sổ chi thực tế tổ chức hội nghị, công tác phí ừong nước: 10.701 triệu đồng 
So sánh số chi thực tế thực hiện với số dự toán được giao (%) = (12 210 - 10 701)/10ể701* 100% = 
14,10%ễ 

- Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: (chỉ tiêu tiết kiệm của đon vị đạt được 
nhân với điểm tối đa đối với chỉ tiêu này)/chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại Chương trình tổng thể của Chính 
phủ hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu 
phẩy)ẻ 

Ví dụ 2: chỉ tiêu tiết kiệm trong chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp trong Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về tìiưc hành tiết kiêm chống lãng phí năm đánh giá là tối thiểu 12%. Trường 

1.3 Phụ lục 03: Chỉ tiêu I phân B 

- Tính tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ %) của đơn vị đối với từng tiêu chí thành phần theo công thức: (số liệu dự 
toán - số liệu thực chi)/số liệu thực chi. 
Ví dụ 1: Tại Bộ Tài chính trong năm 2016, tình hình thực hiện chi hội nghị, công tác phí trong nước 
như sau: 
- Số dự toán được giao cho tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước là: 12.210 triệu đồng 
- Sổ chi thực tế tổ chức hội nghị, công tác phí ừong nước: 10.701 triệu đồng 
So sánh số chi thực tế thực hiện với số dự toán được giao (%) = (12 210 - 10 701)/10ể701* 100% = 
14,10%ễ 

- Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: (chỉ tiêu tiết kiệm của đon vị đạt được 
nhân với điểm tối đa đối với chỉ tiêu này)/chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại Chương trình tổng thể của Chính 
phủ hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu 
phẩy)ẻ 

Ví dụ 2: chỉ tiêu tiết kiệm trong chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp trong Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về tìiưc hành tiết kiêm chống lãng phí năm đánh giá là tối thiểu 12%. Trường 

1.4 Phụ lục 04: Chi tiêu từ sô 1 đên chỉ 
tiêu số 8 phần A. 

- Tính tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ %) của đơn vị đối với từng tiêu chí thành phần theo công thức: (số liệu dự 
toán - số liệu thực chi)/số liệu thực chi. 
Ví dụ 1: Tại Bộ Tài chính trong năm 2016, tình hình thực hiện chi hội nghị, công tác phí trong nước 
như sau: 
- Số dự toán được giao cho tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước là: 12.210 triệu đồng 
- Sổ chi thực tế tổ chức hội nghị, công tác phí ừong nước: 10.701 triệu đồng 
So sánh số chi thực tế thực hiện với số dự toán được giao (%) = (12 210 - 10 701)/10ể701* 100% = 
14,10%ễ 

- Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: (chỉ tiêu tiết kiệm của đon vị đạt được 
nhân với điểm tối đa đối với chỉ tiêu này)/chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại Chương trình tổng thể của Chính 
phủ hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu 
phẩy)ẻ 

Ví dụ 2: chỉ tiêu tiết kiệm trong chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp trong Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về tìiưc hành tiết kiêm chống lãng phí năm đánh giá là tối thiểu 12%. Trường 

1.5 Phụ lục 06: Chỉ tiêu sô I phân B hợp đom vị tiết kiệm được từ 12% trở lên thì đạt điểm tối đa là 6 điểm, trường hợp tiết kiệm 8% thì 
được 4 điểm, trường hợp không tiết kiệm thì không được điểm. 
- Trường hợp Chương trình tổng thể của Chính phủ năm đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong chi thường xuyên không nêu cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm thì sử dụng chỉ tiêu tiết kiệm là 
10%. Có nghĩa là nếu đơn vị đạt chỉ tiêu tiết kiệm 10% thì đơn vị đó được mức điểm tối đa đối với 
tiêu chí đó. 
- Trường hợp đom vị được giao dự toán nội dung chi nhưng không phát sinh khoản chi phí này thì 
không được điểm. 
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STT Tiêu chí/Tiêu chí thành phần CÁCH CHẤM ĐIẺM 

ra. Kết quả tiết kiệm tổng kinh phí chi thường xuyên và tổng kinh phí quản ỉý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ 

1 Phụ lục sô 01-A: Phãn B; 
Phụ lục số 01-B: Phàn B. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 

2 Phụ ỉục sô 02: Phân A. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 

3 Phụ lục số 03: Chỉ tiêu II Phần B. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 

4 Phụ lục số 04: Phần B. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 5 Phụ lục sô 05: Phân A. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 

6 Phụ lục số 06: Chỉ tiêu II Phần B. 

- Cách tính tiết kiệm tương tự hướng dẫn tại điểm 1, mục II nêu trên; căn cứ tỷ lệ tiết kiệm đạt được 
để tính điểm tiêu chí này cho đơn vị. Ví dụ: Tại Phụ lục 01-A, phần B, trường hợp cơ quan nhà nước 
là đơn vị sử đụng ngân sách có số tiết kiệm chi quản lý hành chính là 4%, thì điểm của đơn vị trong 
trường hơp này là 10 điểm; nếu đơn vi tiết kiêm đươc 8% thì điểm của đơn vi là 20 điểm; nếu đơn vi 
tiết kiệm được 10% thì đơn vị được điểm tối đa là 30 điểm. 
- Đối với Phụ ỉục số 02 (phần A); phụ lục số 03 (chỉ tiêu số 2 phần B); phụ lục số 05 (phần A); phụ 
luc số 06 (chỉ tiêu số 2 phần B): Dư toán chi thường xuyên tai các chỉ tiêu này là dư toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước được cẩp có thẩm quyền giao. 

IV. Ằ w 
Đánh giá vỉêc thưc hiên đinh mức, tiêu chuân, chê đô trong chi thường xuyên 

1 - Phụ lục sô 01-A: Phân C; 
- Phụ lục số 01-B: Phần C; 
- Phụ lục số 04: Phần c. 

Trường hợp kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận đơn vị có khoản chi sai định mức tiêu 
chuẩn, chế độ vào năm ngân sách khác với năm đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì tính 
điểm trừ vào năm đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đó. Ví dụ: Cơ quan thanh tra kiểm 
toán phát hiện đơn vị X có 4 khoản chi sai định mức tiêu chuẩn, chế độ khi thanh ừa, kiểm toán sử 
đụng kinh phí chi thường xuyên năm 2014 của đơn vị. Năm thanh tra kiểm toán phát hiện có kết luận 
là năm 2017 thì sẽ tính điểm trừ khi đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 
thường xuyên năm 2017 của đơn vị X. 

V. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm íra, thanh íra thực hành tiết kiệm, chống ỉãng phí 

1 Tiêu chí thành phân - Xây dựng kê 
hoạch tuyên truyền, phổ biến trong 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Kế hoạch có thế được ban hành riêng hoặc lồng ghép với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn khác của đơn vị. Neu có xây dựng kế hoạch trong năm đánh giá thì được điểm tối đa, nếu không 
xây dựng kế hoạch thì được 0 điểm. 

2 Tiêu chí thành phân - Mức độ thực 
hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 
trong thực hành tiết kiệm, chống ỉãng 
phí 

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm trong kế hoạch. 
Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công; thức sau: tỷ lệ % hoàn thành nhân với điểm tối đa của 
tiêu chí này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) 
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3 Tiêu chí thành phân - Ban hành kê 
hoạch kiểm tra, thanh ữa thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí 

Kế hoạch có thể được ban hành riêng hoặc lồng ghép với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn khác của đơn vịệ Nếu có kế hoạch thì được điểm tối đa, nếu không xây dựng kế hoạch thì được 
0 điểm. 

4 Tiêu chí thành phân - Mức độ thực 
hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra. 

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm trong kế hoạch. 
Tính điểm của đơn vị đạt được trên cơ sở công thức sau: tỷ lệ % hoàn thành nhân với điểm tối đa của 
tiêu chí này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) 

4 


