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KẾ HOẠCH 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 45/UBND-TH ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 

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

năm 2021;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 với những nội dung như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu:  

Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, 

phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong 

quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh 

phí được cấp, tài sản, thời gian và nhân lực trong việc thực hiện nhiệm vụ.  

Nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong quản lý và sử dụng ngân 

sách Nhà nước trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên 

chức, người lao động có hành vi tiêu cực, lãng phí.  

2. Yêu cầu:  

Tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các 

văn bản có liên quan nhằm tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức 

và hành động của từng công chức, viên chức, người lao động trong công tác đấu 

tranh phòng chống tiêu cực, lãng phí.  

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là trách 

nhiệm xuyên suốt của tất cả công chức, viên chức, người lao động gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh.  

Đề cao vai trò trách nhiệm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong nội bộ và xác định trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham 

nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG:  

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và các văn bản hướng dẫn: 

Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến 



thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, 

thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị.  

Quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định 

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... 

2. Tiết kiệm chi ngân sách, công khai minh bạch trong việc sử dụng 

ngân sách nhà nước:  

Thực hiện tiết kiệm ngay từ khi xây dựng dự toán phải đúng theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng tiêu chuẩn, định mức và các chính sách 

chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch, không bố trí dự 

toán các khoản chi chưa thực sự cần thiết và không hiệu quả.  

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các 

khoản chi có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương.  

Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên/tự chủ trong dự toán 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản cấp cho bổ sung đảm bảo đúng 

mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ quản lý tài chính hiện hành. Quản lý 

chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không được để ngoài sổ 

sách kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định 

hiện hành. Rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của 

pháp luật.  

Thực hành tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, chi cho hoạt động lễ 

hội, lễ kỷ niệm, tổng kết, chi phí xăng xe, điện, nước, điện thoại, văn phòng 

phẩm và các khoản chi không cần thiết khác.  

Các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác đảm bảo gọn nhẹ, 

hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực. Thực hiện thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Trong quản lý, sử dụng trang thiết bị, tài sản công:  

Triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và 

khai thác hợp lý nguồn lực từ 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. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị 

tài sản, đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều 

đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tránh lãnh phí trong 

việc trang bị, mua sắm tài sản.  

Công khai mua sắm, sử dụng thiết bị làm việc, phương tiện đi lại. Quản lý 

chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện thiết bị làm việc hiện có. Không 

sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị công vào việc riêng.  



Kiểm tra, rà soát trụ sở làm việc đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, 

đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định.  

Rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công để 

làm căn cứ kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức, 

viên chức, người lao động của cơ quan.  

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: 

Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đảm bảo tinh gọn, hoạt động 

hiệu quả.  

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, kiểm tra, giám sát chất 

lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động. 

Thực hiện cải cách hành chính năm 2021, rà soát đơn giản hóa thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế, kỷ luật 

lao động, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp 

vi phạm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế, các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để tổ chức 

thực hiện.  

2. Chế độ báo cáo: 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05/6/2021.  

- Báo cáo năm gửi trước ngày 05/01/2022 (Số liệu báo cáo từ 01/01/2021 

đến 31/12/2021).  

- Thời gian gửi báo cáo đột xuất thực hiện theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu báo cáo.  

3. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi việc 

thực hiện Kế hoạch này, tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Uỷ 

ban nhân dân đúng thời gian quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 
 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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