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BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2021;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Thực hiện Văn bản số 2455/STC-TTr ngày 14/10/2021 của Sở Tài chính về
việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ năm
2022 (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh
khóa XV, UBND thành phố Tam Điệp báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng,
quy định của pháp luật về THTK, CLP:
UBND thành phố Tam Điệp tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của
thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, thường xuyên tổ chức học
tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về công tác phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP; tuyên truyền Chương
trình THTK, CLP đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản
lý gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”. Thông qua quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao
nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP:
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, ngày 20/01/2021, UBND thành
phố ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, trong đó yêu cầu các phòng ban, đơn vị,
UBND các phường, xã thuộc thành phố chỉ đạo quán triệt, xác định cụ thể trách
nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí;
công khai trong THTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả
xử lý các hành vi lãng phí.
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Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19,
UBND thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban
ngành trong việc thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách để bố trí nguồn kinh
phí phòng, chống dịch bệnh. UBND thành phố đã ban hành Văn bản số
1119/UBND-TCKH ngày 09/7/2021 triển khai thực hiện Văn bản số 404/UBNDVP5 ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cắt giảm, tiết
kiệm thêm chi thường xuyên còn lại và điều hành cân đối ngân sách địa phương
năm 2021; Văn bản số 935/UBND-TCKH ngày 14/6/2021 triển khai thực hiện
Văn bản số 395/UBND-VP5 ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiết kiệm chi
thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ; Văn bản số
1591/UBND-TCKH ngày 09/9/2021 triển khai thực hiện Văn bản số 667/UBNDVP5 ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát cắt giảm, điều chỉnh các
khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2021.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP:
Năm 2021, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng
cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả về
THTK, CLP tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay, UBND thành phố đã triển khai thực
hiện 06 cuộc thanh tra tại 06 đơn vị (05/05 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột
xuất), đã ban hành 05 kết luận thanh tra, 01 cuộc đang triển khai thực hiện. Qua
thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 11.068.000 đồng về ngân sách thành phố và giảm
trừ quyết toán 10.174.000 đồng (Công trình sữa chữa trường Mầm non Nam Sơn
khu A). Các đơn vị vi phạm đã nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.
II. Tình hình, kết quả THTK, CLP
1. THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:
Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài
chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là biện pháp quan trọng để tạo động lực
và ý thức THTK, CLP; qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực. UBND thành phố đã
giao quyền tự chủ cho 32/34 đơn vị sự nghiệp và 12/12 phòng ban chuyên môn cấp
thành phố. Các đơn vị được giao quyền tự chủ đã xây dựng và thực hiện tốt Quy
chế chi tiêu nội bộ theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định.
2. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán,
quản lý sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)
Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước được
thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian quy định của
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Luật ngân sách nhà nước, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của
tỉnh; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
Việc điều hành chi ngân sách được thực hiện theo dự toán được duyệt và các
chế độ quy định, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu
cầu chi theo dự toán. Chỉ đạo các đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ
động bố trí, sắp xếp các nhiệm vụ phù hợp với dự toán được giao.
Đến nay, các đơn vị đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên với tổng
số tiền 2.880 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Qua thẩm định dự toán bổ sung năm
2021, đã cắt giảm số tiền 2.646 triệu đồng, chiếm 23,5% đề nghị bổ sung kinh phí
của các đơn vị.
Thực hiện Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính
về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của
Chính phủ, UBND thành phố Tam Điệp đã thực hiện cắt giảm chi hội nghị, tiết
kiệm chi thường xuyên của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã với
tổng số tiền là 2.292 triệu đồng.
Thực hiện Văn bản số 677/UBND-VP5 ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về
việc rà soát cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi thường xuyên đã giao dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021, UBND thành phố đã rà soát, điều chỉnh các khoản chi
thường xuyên của các đơn vị với tổng số tiền 1.180.680.000 đồng.
3. 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:
Hàng năm, UBND thành phố tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết
bị làm việc của cơ quan và kịp thời thanh lý các tài sản hư hỏng, không cần dùng.
Mở hệ thống sổ theo dõi cụ thể việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước đối với
từng công chức và người lao động, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong
việc quản lý, sử dụng tài sản. Việc thay thế, sửa chữa các thiết bị làm việc, các đơn
vị đều thành lập Hội đồng để xác định rõ nguyên nhân hư hỏng, xác định rõ trách
nhiệm của từng công chức và người lao động trong việc quản lý, sử dụng tài sản cơ
quan, nếu tự gây hư hỏng sẽ phải bồi thường cho cơ quan, do vậy việc quản lý tài
sản, trang thiết bị tại cơ quan chặt chẽ, kéo dài tuổi thọ tài sản trang thiết bị, tiết
kiệm việc mua sắm mới để sử dụng kinh phí cho công việc cấp thiết khác.
Việc trang bị mua sắm tài sản cố định tại các đơn vị được thực hiện đúng
mục đích, đối tượng, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng
yêu cầu đổi mới công nghệ và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và
pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
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Việc sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện đảm bảo đúng mục đích, đối
tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không sử dụng tài sản công vào mục đích
cá nhân. Khai thác tốt mạng Internet, công nghệ thông tin, cơ bản các phòng, ban,
đơn vị đã sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, áp dụng việc
sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin từ đó giảm dần việc phát hành, gửi
văn bản, giấy tờ hành chính theo truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý
công việc, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.
4. 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:
Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng quy
trình, trình tự, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư; tiến độ và chất lượng các công
trình được giám sát chặt chẽ. UBND thành phố đã tổ chức rà soát, sắp xếp thứ tự ưu
tiên các dự án đầu tư của Nhà nước, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành
đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách; bố trí
hoàn trả vốn đã được ngân sách ứng trước và hạn chế khởi công dự án mới sử dụng
vốn NSNN. Năm 2021, số tiền tiết kiệm từ công tác thẩm định (phê duyệt dự án,
tổng dự toán; thực hiện đấu thầu; thẩm tra phê duyệt quyết toán) là 2.793 triệu đồng.
Việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
thành phố thực hiện đúng mục đích, đúng quy định. UBND thành phố đã bố trí, sắp
xếp trụ sở làm việc phù hợp với cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị;
thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản công đúng thẩm quyền và đúng quy định
của Luật Quản lý tài sản. Hàng năm, UBND thành phố có kế hoạch cải tạo, sửa
chữa các công trình đã xuống cấp, hư hỏng đáp ứng yêu cầu sử dụng và khai thác
phục vụ công việc được giao.
5. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:
Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt.
Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tam Điệp, UBND thành phố
đã ban hành Thông báo số 32/TB-UBND ngày 29/4/2021 công bố công khai kế
hoạch sử dụng đất năm năm 2021.
Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản gắn liền với đất, công tác thống kê đất đai, công tác chỉnh lý biến động
đất đai được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc giao đất, cho thuê đất được
UBND thành phố thực hiện trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất ổn định, lâu dài của
các tổ chức hoặc các dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc giao
đất, cho thuê đất đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích nhằm thực hiện tiết kiệm
tài nguyên đất, hạn chế lãng phí trong sử dụng đất.
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Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế
biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, UBND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với
các Sở, ngành của tỉnh trong công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo đánh giá
tác động môi trường của các dự án, cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong
hoạt động khai thác tài nguyên, chỉ đạo Nhà máy Xử lý chất thải rắn Ninh Bình từng
bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.
6. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, khai thác, sử dụng lao
động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:
UBND thành phố đã ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016-2021. Căn
cứ quy chế làm việc chung của UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị đều xây
dựng nội quy làm việc trong đó quy định rõ việc chấp hành chế độ, giờ giấc và chế
độ giao nộp sản phẩm, gắn việc bình xét thi đua hàng năm với chất lượng hoàn
thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, nhờ đó tiết kiệm việc phải chi thu nhập
tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động khi phải làm thêm giờ.
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, UBND thành
phố tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 góp phần cải
thiện môi trường kinh doanh, cải tiến chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Đồng
thời, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy khả năng chuyên môn trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
7. THTK, CLP trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của
nhân dân:
Ngày 27/01/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 07/KH-UBND về
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” năm 2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm
túc tổ chức thực hiện, từ đó phát động phong trào thực hiện nếp sống văn minh nơi
công sở, trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội và thực hiện phong trào xây dựng nông
thôn mới, gia đình văn hóa.
Kết quả năm 2021, UBND thành phố đã vận động được 17.488 hộ gia đình
đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa; duy trì và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân và các tổ chức
doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực đóng góp của cộng đồng đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, công
khai, minh bạch.
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III. Đánh giá chung:
1. Kết quả đạt được:
UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND
các phường, xã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; góp phần cắt giảm chi tiêu công, phục vụ tốt công tác đảm bảo an
sinh xã hội; thực hiện tốt các quy trình về công khai tài chính đối với các cấp ngân
sách, kế hoạch đầu tư công, công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, xây
dựng, quy hoạch sử sụng đất, tài nguyên, tăng cường công tác kiểm tra khai thác
khoáng sản nhằm ngăn chặn nguy cơ lãng phí tài nguyên trên địa bàn thành phố.
Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong
nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội,
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Việc xây dựng nội dung chương trình hành động, kế hoạch tại một số cơ
quan, đơn vị về THTK,CLP còn chung chung, chưa cụ thể.
- Công tác kiểm tra, giám sát của một số cơ quan, đơn vị về THTK, CLP còn
hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:
- Việc tổ chức triển khai THTK,CLP ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính
hình thức, chưa bám sát thực tế công tác quản lý và điều hành.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa chặt chẽ.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP năm 2022:
1. Tiếp tục thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn để tuyên truyền, giáo
dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK,
CLP. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng
cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong THTK, CLP. Kịp thời biểu dương, khen
thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông
tin chống lãng phí.
2. Tiếp tục điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng
tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên
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các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây lãng phí; thực hiện công khai,
minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước.
3. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; tiếp tục
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh
vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao mức độ hài lòng
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy
của các cơ quan, đơn vị, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức,
viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác và quản lý nhà nước. Đẩy
mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết
toán các dự án đầu tư của thành phố, phường, xã nhằm nâng cao tiến độ và chất
lượng công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà
nước, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.
5. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, tiết
kiệm và có hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt công tác công khai việc sử dụng ngân
sách, mua sắm, sử dụng tài sản công; công khai các nguồn vốn huy động, các quỹ
có nguồn huy động đóng góp của Nhân dân theo quy định.
6. Phát huy triệt để vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi
phạm về THTK, CLP. Đẩy mạnh giám sát đầu tư cộng đồng thông qua việc nâng
cao hiệu quả của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ; tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc
chấp hành các quy định về quản lý đầu tư.
7. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên,
đất đai, kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước; tăng cường quản lý
chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện rà soát, sắp xếp,
cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên chưa thực sự
cấp thiết, nhất là các khoản chi: điện thoại, điện sáng, văn phòng phẩm,...
8. Tiếp tục rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu đề xuất và quyết
định chủ trương đầu tư, tránh việc các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã
hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp; đổi mới việc phân bổ vốn,
tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành; thực hiện công khai thông tin các
cơ quan, đơn vị có dự án chậm hoàn thành công tác quyết toán theo quy định của
pháp luật.
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9. Thực hiện nghiêm các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà
nước trong các năm qua tại thành phố.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác THTK, CLP năm 2021; phương hướng
nhiệm vụ năm 2022, UBND thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
để b/c
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TCKH.
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