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- Các dự án ñầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân
sách Nhà nước.
- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng.
- Các dự án chương trình mục tiêu và chương trình quốc gia .
- Quản lý sử dụng các nguồn vốn ñóng góp, viện trợ, tài trợ của các tổ chức cá
nhân trong và ngoài nước.
- Mua sắm trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện ñi lại, làm việc.
Thanh tra huyện có trách nhiệm hướng dẫn ñôn ñốc thực hiện công tác thanh
tra, những lĩnh vực nêu trên nhằm thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ñồng thời có
kế hoạch kiểm tra và báo cáo UBND huyện kết quả thanh tra thực hành tiết kiệm
chống lãng phí tại phiên họp UBND huyện tháng cuối quý và cả năm .
3- ðể thực hiện tốt công tác trên, yêu cầu các cơ quan, ñơn vị, Ban, ngành,
ñoàn thể thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung
sau:
a- Trong phạm vi lĩnh vực quản lý của mình chỉ ñạo xử lý dứt ñiểm các vi
phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ñã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra
những năm qua .
b- Kịp thời xử lý vi phạm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, công bố công khai
trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñối với cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm, gây lãng phí NSNN, tài sản Nhà nước, thời gian lao ñộng, tài
nguyên thiên nhiên và việc xử lý các hành vi vi phạm khác.
c- ðối với trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của UBND huyện thì
ñề xuất gửi Phòng Nội vụ, LðTB và XH ñể tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện
ñể xem xét xử lý kịp thời.
d- ðối với những vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm kiên quyết chuyển
sang cơ quan ñiều tra ñể ñiều tra xử lý.
VI/ Tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong lĩnh vực
1- Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước
Trong quản lý sử dụng NSNN, các cơ quan ñơn vị, Ban, ngành, ñoàn thể trong
huyện, UBND các xã, thị trấn phải:

