
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /KH-STC Tây Ninh, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 891/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP 

năm 2021 tại đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương, của địa phương cho 

công chức và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức và người lao động; huy động sự 

tham gia, phối hợp tích cực của các đoàn thể trong đơn vị trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí tại cơ quan phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm 

để cho công chức và người lao động nắm bắt và thực hiện. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; 

quy định pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; bám sát các nhiệm vụ 

trọng tâm của tỉnh, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của cơ 

quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian thực hiện: 

1.1. Đối tượng tuyên truyên: Toàn thể công chức và người lao động của 

Sở Tài chính. 

1.2. Nội dung tuyên truyền: 
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- Tuyên truyền các văn bản pháp luật: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư 

số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 129/2017/TT-

BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. 

- Các Chương trình của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2276/QĐ-TTg 

ngày 31/01/2020 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

- Các Chương trình của UBND tỉnh: Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 

01/3/2021 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Các Kế hoạch đã ban hành của Sở Tài chính: Kế hoạch số 34/KH-STC 

ngày 31/3/2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

 1.3. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp các văn bản trong 

các cuộc họp giao ban, trên hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng thông tin điện tử 

của cơ quan (Website của Sở Tài chính). 

 1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.  

 2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức đến công chức và người lao động trên 

các kênh thông tin nội bộ tại cơ quan như: Hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng 

thông tin điện tử của cơ quan (Website của Sở Tài chính). 

- Thực hiện: Văn phòng, các Phòng thuộc Sở và các Đoàn thể (Công đoàn, 

Chi đoàn, Tổ Cựu chiến binh). 

 3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về thực hành 

tiết, chống lãng phí bằng các biện pháp thực hiện như sau: 

+ Tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân của công chức và người lao động tại cơ 

quan. Trong đó, Lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

là những tấm gương đi đầu trong việc thực hiện để làm gương cho công chức, 

người lao động cơ quan noi theo. 

+ Tích cực tuyên truyền cho công chức, người lao động và thông qua đó 

vận động gia đình, người thân về ý thức tiết kiệm trong tiêu dùng và thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội. 
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+ Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, trong tiêu 

dùng là một trong những nội dung để xem xét trong quá trình đánh giá công 

chức, người lao động của cơ quan theo quy định. 

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở các báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của Sở Tài chính theo định kỳ. 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính 

theo định kỳ 06 tháng, năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn phòng có trách nhiệm phối hợp với các phòng thuộc sở triển khai, thực 

hiện Kế hoạch này theo đúng quy định. Cụ thể: 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở về việc sử dụng kinh phí theo đúng chế độ định 

mức quy định trên tinh thần tiết kiệm và sử dụng kinh phí hiệu quả nhất. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí cho công chức, người lao động sau các buổi chào cờ hàng tuần tại cơ 

quan, trên hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng thông tin điện tử của cơ quan 

(Website của Sở Tài chính). 

- Rà soát các văn bản về nội quy, quy chế, quy định về tiêu chuẩn, định 

mức và chế độ tài chính áp dụng trong phạm vi cơ quan. 

- Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng kinh phí cơ quan và công khai việc sử 

dụng kinh phí cơ quan theo đúng quy định. 

- Tổ công vụ thường xuyên và đột xuất kiểm tra việc chấp hành nội quy, 

quy chế làm việc của cơ quan về tiết kiệm việc sử dụng tài sản, điện, nước, ... 

của công chức và người lao động để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và nhắc nhở 

thực hiện. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở các báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của Sở Tài chính theo định kỳ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 của Sở Tài chính./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Webisite STC; 

- Lưu: VT, VP. 
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