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SỞ NGOẠI VỤ 
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND tỉnh, ngày 26/01/2022, của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 như sau:    

 I. MỤC ĐÍCH 

 1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; cụ thể hóa Quyết định số 199/QĐ-UBND tỉnh, ngày 26/01/2022, của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn năm 2022với mục đích cụ thể, thiết thực, phù 

hợp với đặc điểm công tác của cơ quan.  

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các 

tổ chức, đoàn thể xã hội và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị  

đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong cơ 

quan.  

2. Yêu cầu  

- Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ 

thường xuyên, cần có sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và sự  

vào cuộc của mọi tổ chức. Đảm bảo lượng hóa tối đa các chỉ tiêu THTK, CLP 

phù hợp với tình hình thực tế, thực chất và có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, 

giám sát thực hiện theo quy định. 

- Việc thực hiện thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; Quán triệt 

quan điểm triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả chi đầu tư 
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và chi thường xuyên), giảm chi thường xuyên. Tiếp tục thực hiện tốt 

nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ 

khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi 

thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong 

phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp 

pháp khác. Chỉ ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết 

và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, 

chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự 

toán chi cho các chính sách chưa ban hành. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa 

việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. 

Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác 

đối ngoại trọng tâm. 

- Nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ công 

chức, viên chức. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập 

bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả. 

- Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản hướng dẫn, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có 

hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy 

nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Chống lãng phí 

trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả 

phương thức mua sắm tập trung, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ từ khâu khảo 

sát nhu cầu, lập kế hoạch mua sắm, thẩm định giá, trình phê duyệt kế hoạch mua 

sắm và đấu thầu. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế 

độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

- Tích cực phối hợp trong thực hiện chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn, gắn với 

các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều 

hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm 

tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP  

- Cấp ủy cùng với Ban lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ 

sung các thể chế về tổ chức quản lý, cải cách hành chính, đổi mới công tác quản 

lý; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chí để 

bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, tập thể của đơn vị. 
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- Tăng cường thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, thực hiện tốt nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân 

chủ cơ quan; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển 

đổi vị trí công tác, minh bạc thu nhập các cá nhân, tất cả các nội dung, công việc 

cần thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công bằng, hợp lý. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

trong THTK, CLP 

- Tăng cường thông tin, phổ biến quán triệt quy định pháp luật về THTK, 

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

THTK, CLP 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 THTK, CLP đối với các 

cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. 

- Triển khai các giải pháp  hiệu quả thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong cơ 

quan, xử lý nghiêm minh, công khai đối với những cán bộ, công chức, viên chức 

có vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện kịp thời, 

ngăn chặn những biểu hiện lãng phí. 

3. Tăng cường tổ chức THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước 

Năm 2022, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; bảo 

đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được giao, 

trong đó chú trọng các nội dung: 

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm và cắt giảm bình 

quân 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan (trừ các 

khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các 

khoản chi cho con người theo chế độ) so với dự toán năm 2021; trong điều hành, 

tiếp tục triệt để tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự quan trọng cấp bách 

như: Chi đoàn ra, đoàn vào không có nội dung nhiệm vụ cấp thiết, khánh tiết, 

hội thảo, hội nghị... 

- Thực hiện mua sắm tài sản đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, định 

mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực 

hiện đúng thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đã được 

phân cấp tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Lạng Sơn. 

- Chỉ sử dụng tài sản công đúng mục đích trong các trường hợp được pháp 

luật quy định, có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo quy định của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn nhằm phát huy 

công suất và hiệu quả sử dụng tài sản công. 
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4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của cơ quan, 

giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo 

chức năng, nhiệm vụ theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết 

số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.  

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng 

suất lao động theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về giải pháp tăng năng suất lao động quốc gia. 

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

gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, 

công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ cương, 

kỷ luật lao động; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số theo mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021 - 2025. 

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử 

lý các hành vi vi phạm, phát huy tinh thần dân chủ trong công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; tập trung vào các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan quan tâm;  

- Cấp ủy, người đứng đầu cơ qua tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các quy định của đảng, nhà nước về công thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và kế hoạch của cơ quan đã được ban hành, lãnh đạo điều hành 

cơ quan chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan hành chính nhà 

nước; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các 

lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

 - Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ 

quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống lãng phí. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

5. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên:  Xem 

xét các kiến nghị của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan nhằm thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, tạo 

điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân của cơ quan hoạt động đúng quy định và 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=76/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-942-qd-ttg-2021-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-477851.aspx
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tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2022 của tỉnh, Kế hoạch triển 

khai chương trình THTK, CLP năm 2022 của Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xác định nhiệm vụ và những giải pháp, biện pháp 

cần thực hiện để triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định 

(Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022: trước ngày 20/01/2023) và báo cáo đột 

xuất (theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền) gửi về Sở Tài chính tổng hợp, 

trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT(NTT). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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