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BAO CÁO
Vic sfr diing tài san công, tng qua và nhn qua tng không dñng
quy djnh trong djp Têt Nguyen dan K5 Hçi näm 2019
Tliçrc hin Quy& dj.nh s 64/2007/QD-TTg, ngày 10/5/2007 ci:ia Thu
ti.ró'ng ChInh phü ban hành Quy chê ye tng qua, nhn qua Va nip li qua tng
cüa ca quan, to chc, don v có si1 dçing ngân sách nhà nuó'c và cia can b,
cong chirc, viên chirc. UBND huyn Minh Long báo cáo c1i the nhu sau:
1. Vic theo dôi, nm tInh hInh sfr diing tài san công, tng qua và
nhn qua không thing quy djnh trong djp Têt Nguyen dan K5r Hqi näm
2019:
- Trin k.hai thirc hin nghiêrn tüc Cong van s 1023-CVIHU ngày
14/01/2019 cita Ban Thuèng V11 Huyn iy ye vic tang cuông lành do, chi
do tInh hInh tnió'c, trong và sau TM Kr Hgi 2019.
- UBND huyn d. ban hành Chi thi s 02/CT-UBND ngày 17/01/2019
Vê vic tang cuông cOng tác quail 1i, diêu hành và to chrc các hot dng trên
dj.a bàn huyn trong dp Têt Nguyen dan KSi Hqi - nàrn 2019; Kê hoch so
08/KB-UBND ngày 18/01/2019 ye vic To chirc các hott dng tharn hOi,
chüc tet, tng qua cho gia dInh ngui có cOng khó khàn, nguôi có uy tin tiêu
biêu; can bO huu nguyen là lnh do chñ chôt qua các thai k' và L viêng
nghia trang lit sT nhân djp Têt Nguyen dan K' Hgi nàm 2019.
- Lnh do TJBND huyn, Thñ tru&ng cáo co quan, th chic, don vi. va
Lãnh ao UBND các x. triên khai thrc hin dung theo quy dinh cüà Quyêt
dinla so 64/2007/QD-TTg, ngày 10/5/2007 cüa Thu ti.xóiig ChInh phu; Chi thi
sO 21-CT/TW ngày 21/12/20 12 cüa Ban BI thu khóa XI ye day mnh thic
hành tiet kirn, chông lang phi; K.e hoch so 43 6/KH-UBND ngày 19/12/2018
cua Chü tch UBND tinh Ye thirc hin cOng tác phông, chông tham nhffiig
nm 2019; Kê ho.ch sO 113/KH-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND huyn
ye Cong tác phông, chôngtharn nhng nàrn 2019. UBND huyn di thàrn, chüc
tet và tng qua cho cáo dôi tuçcng chInh sách, cáo dôi ti.xçng là ngu?i có cong
ti
vó'i cách rnng, can b huu nguyen là lnh do chu chOt qua cáo thi
huyn.
2. Vic tbeo dôi, xfr I các tru'ô'ng hqp sü' diing tài san cong không
dñngquy djnh, lang phi và tIng qua, nhn qua không thing quy dnh:
Dn thi dim báo cáo, UBNID huyn chua phát hin co quan, t chuc,
don vj, U' ban nhân dan các xa si dting ngân sách Nhà nithc, tài san cOng

vào các hot dng mang tInla Ca nhân, tng qua và nhn qua tang không dung
quy dnh trong dip Têt Nguyen dn K' Hgi nrn 2019.
Trên day là báo cáo vic s diing tài san công, tang qua Va nhn qua
t.ng không dng quy dj.nla trong dip Têt Nguyen dan KST Hgi nàrn 2019 cüa
UBNDhuynMinhLO11g./.
No'i nJiin:
- UBND tinh;
- Thanh tra tinh;
- CT, các PCT;
- Thanh tra huyn;
- C,PVP;
-LuuVT.
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