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KẾ HOẠCH 

   Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1067/KH-UBND, ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ 

biến pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể công chức, 

người lao động của đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Yêu cầu 

Bám sát các nội dung và yêu cầu tại Kế hoạch số 1067/KH-UBND, ngày 

12/4/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng 

thời, việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm 

và điều kiện của đơn vị. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Văn bản của Trung ương: 

+ Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2021. 

+ Tiếp tục tuyên truyền: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 

26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP 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 THTK, CLP trong chi thường 

xuyên. 

- Văn bản của tỉnh: Quyết định số 446/QĐ-UBND, ngày 04/3/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

- Văn bản của ngành về Chương trình, kế hoạch THTK, CLP năm 2021 để 

tuyên truyền nội bộ đơn vị. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

- Đưa thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các buổi giao 

ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; qua hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), zalo, 

lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.  
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- Đưa thông tin, tuyên truyền các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Nêu gương điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng đối với CBCC có ý 

thức, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Văn phòng có trách nhiệm cập nhật thông tin các nội dung văn bản chỉ đạo 

của cấp trên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để lồng ghép tuyên truyền trong 

ngày pháp luật của cơ quan mỗi quý một lần.  

2. Thường  uyên theo d i, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế 

hoạch này của các phòng chuyên môn và định kỳ báo cáo và kiến nghị với Ban  iám 

đốc về các biện pháp cần thiết để đảm bảo kế hoạch được thực hiện có hiệu quả. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì cần sửa đổi và bổ sung nh ng nội dung 

cụ thể của kế hoạch, Trưởng các phòng chuyên môn chủ động báo cáo, đề  uất với 

Ban  iám đốc  em  ét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 

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

chống lãng phí năm 2021 của Sở Ngoại vụ Tây Ninh gửi Sở Tài chính tỉnh theo d i./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 
(T. Tâm) 

       KT.GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 
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