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KẾ HOẠCH 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 
 

 

Thực hiện Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 được 

ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 

của UBND tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng 

Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa 

lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng thu 

nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong công tác quản lý về công tác đối ngoại; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý về công tác đối ngoại; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy, cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; ngăn chặn và hạn chế tối đa 

tình trạng lãng phí các nguồn lực do Sở quản lý, sử dụng. 

2.Yêu cầu 

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời  các chính sách, văn bản  

của Trung ương, UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý, công tác cụ thể của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; xác định đây 

làm nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được 

thực hiện đồng bộ, gắn kết giữa các phòng, đơn vị trong cơ quan. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với các hoạt động phòng, chống 

tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tổ chức. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện thường xuyên, liên 

tục, với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN 
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Đảm bảo chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán được HĐND, 

UBND tỉnh giao. 

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1704/QĐ-

TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020. Quản lý chặt chẽ kinh phí chi cho hội nghị, hội, họp, công 

tác phí, tiếp khách, lễ kỷ niệm. Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên.  

Thực hiện công khai về các nội dung đấu thầu, chi phí tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

2. Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2020 và các văn bản hướng dẫn đến 100% công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài sản công. 

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy 

định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Thực hiện việc sử dụng xe ô tô công theo chỉ đạo tại văn bản số 627/UBND-

KT3 ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh  về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô và Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

3. Trong quản lý, sử dụng lao động 

Quản lý, sử dụng hiệu quả số lượng công chức, viên chức được giao. Thực 

hiện xắp xếp, tinh gọn bộ máy  hướng chuyên nghiệp, hiện đại theo Đề án số 01-

ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp, tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, đảm bảo công khai minh bạch, chuyên 

nghiệp trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Sở, các đơn vị, phòng trong phạm vi quản lý của mình có trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ 

quan, đơn vị. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong cơ quan, đơn vị. 

3. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, chi tiêu 

NSNN, lĩnh vực đầu tư công. Đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm 

trong hoạt động công vụ. 

4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được 
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giao, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Thực hiện thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, siết chặt kỷ cương, 

kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong 

hoạt động công vụ. 

5. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

6. Đổi mới lề lối, phương thức tác phong, lề lối làm việc, tăng cường ý thức 

trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi đơn vị, phòng do mình quản 

lý. Kịp thời kiểm tra, làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện, xử lý nghiêm 

tập thể, cá nhân có hành vi lãng phí. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng và đơn 

vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở, báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hưng 
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