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CHƢƠNG TRÌNH 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 

 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 16/6/2015; 

 ăn cứ theo Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của  hính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

 ăn cứ  uyết định số 2544/ Đ-TTg ng y 30/12/2016 cu  Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; 

 ăn cứ  uyết định số 166/ Đ-TTg ng y 23/01/2020 của  hính phủ về việc ban 

h nh  hương trình tổng thể của  hính phủ về thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2020; 

 ăn cứ  ông văn số 2332/BT -P  ng y 03/3/2020 của Bộ T i chính về việc xây 

dựng v  thực hiện  hương trình thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 453/ Đ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. 

 Sở Lao động Thương binh v  Xã hội xây dựng  hương trình thực h nh tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2020 của ng nh như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Mục tiêu 

a) Phòng ngừa, ngăn chặn v  đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu qu  

sử dụng nguồn lực t i chính, t i s n, đầu tư xây dựng trong toàn  ngành, nhằm tạo bước đột phá 

quan trọng trong việc thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) với nh ng kết qu  cụ 

thể; tập trung xây dựng các gi i pháp quyết liệt  để nâng cao hiệu qu  THT , CLP góp phần 

tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời 

sống, tiêu dùng của nhân dân, đ m b o an sinh trên địa b n tỉnh Tây Ninh. 

b) Tăng cường nâng cao hơn n a ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức ng nh Lao động Thương binh v  Xã hội về 

thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí.  

c) Định hướng cho toàn ngành chương trình h nh động về thực h nh tiết kiệm, 

chống lãng phí l  nhiệm vụ thường xuyên, đề ra các gi i pháp cụ thể của tất c  các đơn vị 

thuộc Sở v  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

2. Yêu cầu  
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a)  ụ thể hoá hệ thống định mức chi tiêu v  trang bị t i s n tại các đơn vị trực 

thuộc, xây dựng các biện pháp thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí trong tất c  các lĩnh 

vực v  l  hoạt động xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. 

b) Thực hiện khẩn trương v  có hiệu qu  một số gi i pháp, nhiệm vụ về thực h nh tiết 

kiệm, chống lãng phí nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm. THTK, CLP luôn 

bám sát chủ trương, định hướng của Đ ng, Nh  nước, g n với việc thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế – xã hội của ng nh. 

c) Đẩy mạnh hơn n a việc thực hiện chống lãng phí trong năm 2020, thông qua thực 

hiện tốt các biện pháp tiết kiệm g n với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề 

ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu, 

chỉ tiêu tiết kiệm tại chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-

2020. 

d) Thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí l  trách nhiệm của cơ quan v  từng cá nhân 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao, g n với trách nhiệm của người đứng đầu v  g n kết gi a 

các ng nh, các lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí v  thực h nh tiết 

kiệm, ph i tiến h nh thường xuyên v  liên tục ở mọi lúc, mọi nơi. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

Năm 2020 xem việc xây dựng v  thực hiện  hương trình THTK,  LP luôn l  

nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ng nh. Đây l  yếu tố góp phần thực hiện th ng lợi kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở để ho n th nh mục tiêu, chỉ tiêu của  hương 

trình THT ,  LP giai đoạn 2016-2020.  Để đạt được yêu cầu đó, việc THT , CLP trong 

năm 2020 cần triển khai l m tốt các  nhiệm vụ, cụ thể: 

a) Đẩy mạnh thực hiện các đề án của ng nh một cách chất lượng, hiệu qu . Thực 

hiện chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực v  kinh phí thực hiện. 

b) Triệt để tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, lồng ghép các chính 

sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện.  

c) Ho n thiện các định mức chi theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ l m cơ sở cho 

THTK, CLP. 

d) Thực hiện qu n lý, sử dụng t i s n theo quy định tại luật qu n lý v  sử dụng t i 

s n công.  hống lãng phí trong việc mua s m t i s n nh  nước thông qua việc đẩy mạnh 

mua s m theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua s m thường xuyên trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt THT ,  LP,  hương trình 

tổng thể của  hính phủ về THT ,  LP của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm 

tạo chuyển biến thực sự trong công tác THT ,  LP. Đồng thời tăng cường công tác kiểm 

tra, thanh tra v  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai kết qu  vi phạm xử lý 

theo quy định của pháp luật.Tiếp tục đổi mới, s p xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu qu  phù hợp. Triển khai quyết liệt công tác s p xếp, tổ chức lại các đơn vị 

sự nghiệp công lập b o đ m tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có 

hiệu qu  nhằm góp phần c i cách chính sách tiền lương. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC 



THT ,  LP được thực hiện trên tất c  các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, 

 LP, trong đó tập trung v o một số lĩnh vực cụ thể sau: 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thƣờng xuyên của ngân sách nhà nƣớc 

Năm 2020, tiếp tục cố g ng tiết kiệm 12% chi thường xuyên (không kể tiền lương v  

các kho n có tính chất lương) để tạo nguồn c i cách tiền lương. Trong đó phấn đấu thực 

hiện:        

         ĐVT: Tr.đ 

STT Chỉ Tiêu Dự toán 12% tiết kiệm 

1 Tiết kiệm văn phòng phẩm 20 2.4 

2  hi cước phí thông tin liên lạc 58.4 7.01 

3  hi sử dụng điện 200 24 

4  hi xăng, dầu 30 3.6 

5 Tiết kiệm công tác phí 128 15.36 

6  hi tổ chức hội nghị, hội th o, tọa đ m, họp 15 1.8 

7  hi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm 20 2.4 

8 
Chi mua s m, sửa ch a t i s n, trang thiết bị l m việc, phương 

tiện thông tin liên lạc 
7.2 0.86 

 

a) Tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội th o, tọa đ m; cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi công tác; tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, 

nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí v  tiết kiệm 15% chi đo n ra đo n v o, c t gi m 

100% việc tổ chức lễ động thổ .tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết 

định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 để tạo nguồn c i cách tiền lương. 

b) Không bố trí chi thường xuyên các  hương trình mục tiêu quốc gia. Hạn chế tối 

đa các đo n đi công tác không theo dự toán, danh mục từ đầu năm; chỉ tiến h nh bổ sung 

khi có nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt cần thiết. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và qu n lý, 

nâng cao chất lượng, hiệu qu  hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị 

Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.  

c) Từng bước thực hiện đổi mới phương thức qu n lý ngân sách nh  nước theo kết 

qu  thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nh  nước để nâng cao hiệu qu  

sử dụng nguồn vốn ngân sách nh  nước. 

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ công 

a) Trong năm 2020 Sở tiếp tục quán triệt các  đơn vị thực hiện nghiêm quy định Luật 

đầu tư công số 39/2019/ H14 đi đôi với rà soát đánh giá toàn diện về qu n lý đầu tư 

công, xây dựng cơ b n, tiết kiệm từ chủ trương đầu tư;  

b)  hống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác kh o sát, thiết kế, gi i pháp thi 

công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị định số 

89/NĐ-CP ngày 10/10/2016; 

c) Triển khai đồng bộ chủ trương, định hướng tái cơ cấu đầu tư công theo Nghị 

 uyết số 24/2016/ H14 ng y 08/11/2016  của  uốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh 

tế giai đoạn 2016-2020. 



d) Báo cáo cấp trên để xử lý tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ b n. 

3. Trong quản lý chƣơng trình mục tiêu quốc gia và chƣơng trình mục tiêu 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qu  02 Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây 

dựng nông thôn mới và gi m nghèo bền v ng, chương trình trợ giúp  

b) Qu n lý và sử dụng các chương trình đ m b o tiến độ, tiết kiệm và hiệu qu . 

4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

a) Triển khai đồng bộ luật qu n lý, sử dụng t i s n công năm 2017 v  các văn b n 

hướng d n nhằm nâng cao hiệu qu  qu n lý, sử dụng t i s n công v  khai thác hợp lý 

nguồn lực từ t i s n công. Đất đai, trụ sở l m việc, sử dụng đúng mục đích, có hiệu qu  và 

b o đ m thực h nh tiết kiệm. 

b) Thực hiện xử lý t i s n của các dự án sử dụng vốn nh  nước sau khi dự án kết 

thúc đúng thời hạn theo quy định. Thực hiện nghiêm  hỉ thị 27/ T-TTg ng y 25/8/2014 

của Thủ tướng  hính phủ về việc tăng cường qu n lý trụ sở, các cơ sở hoạt động sự 

nghiệp v  thu hồi trụ sở c  của cơ quan, tổ chức đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới. 

c) Thực hiện mua s m tài s n theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định 

đ m b o tiết kiệm, hiệu qu .  

5. Trong quản lý, sử dụng điện năng 

 u n lý sử dụng điện chống lãng phí, thực hiện gi m tổn thất điện, tiết kiệm trong 

hoạt động v  sinh hoạt 

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

a) Thực hiện nghiêm quy định của  hính phủ về tinh gi n biên chế.  hông tăng biên 

chế cán bộ, công chức, viên chức. G n với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ng  

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, đ m b o đến năm 2021 gi m 10% biên chế so với năm 

2015. 

b) Thực hiện qu n lý chặt chẽ thời giờ l m việc, kiểm tra, giám sát chất lượng v  

đ m b o hiệu qu  công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan. 

c) Đẩy mạnh c i cách hành chính, nhất là c i cách thủ tục hành chính, g n kết chặt 

chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh gi n biên chế, đ m b o dân chủ, công khai, minh 

bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, tăng cường luật công vụ, kỷ cương của cán bộ, 

công chức nh  nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có h nh vi vi phạm 

pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ. 

d) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu qu  công tác c i cách h nh chính để góp phần 

ho n th nh các mục tiêu của kế hoạch c i cách h nh chính nh  nước giao đoạn 2016-

2020, nâng cao hiệu qu  của hoạt động công vụ. 

7. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách. 

Sở được giao qu n lý 02 quỹ tài chính công ngoài ngân sách: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

và Quỹ b o trợ trẻ em. Sở đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động và qu n lý đối 

với 02 quỹ nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để nâng cao hiệu 

qu  trong qu n lý và sử dụng quỹ cụ thể:  



a) Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện qu n lý theo Quyết định số 1757/QĐ-BQL ngày 

12/7/2018 ban hành quy chế hoạt động của ban qu n lý và quy định hỗ trợ kinh phí từ 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.  

b) Quỹ B o trợ trẻ em tỉnh thực hiện qu n lý theo Quyết định số 951/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 30/09/2008 về Quy chế hoạt động của Quỹ B o trợ trẻ em tỉnh Tây Ninh. 

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

1. Tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu trong THTK, CLP 

a) Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi mình qu n lý có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất 

việc thực hiện các mục tiêu THTK, CLP năm 2020. 

b) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều h nh tổ chức trên các lĩnh vực 

THTK, CLP, trong đó chủ yếu l  tập trung v o các lĩnh vực như: kiểm soát chi ngân sách 

nh  nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra , thực hiện công khai minh bạch đề cao trách 

nhiệm gi i trình về ngân sách nh  nước v  công nợ, nghiên cứu để triển khai lập dự toán 

chi ngân sách. Đẩy mạnh công tác đ o tạo nâng cao chất lượng đội ng  l m công tác 

quyết toán các dự án đầu tư. 

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

THTK,CLP: 

a) Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính 

sách của Đ ng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng 

nhằm nâng cao thống nhất nhận thức, ý nghĩa của công tác THT ,  LP đối với cơ quan 

đơn vị. 

b) Kịp thời biểu dương, khen thưởng nh ng gương điển hình trong THTK, CLP. 

c)  ác đơn vị xác định THT ,  LP l  nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên 

truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi qu n lý nhằm tăng 

cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THT ,  LP. 

3. Tăng cƣờng công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực  trong đó tập 

trung vào một số lĩnh vực sau: 

a) Thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm 

tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP. 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nh  nước ph i thực hiện công 

khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân 

sách nh  nước v  các nguồn t i chính được giao theo quy định. 

c) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết qu  xử lý h nh vi lãng phí. Đổi mới quy 

trình, phương thức và thực hiện công khai minh bạch bổ nhiệm, đề bạt cán bộ công chức 

và tuyển dụng công chức để thu hút người có năng lực trình độ, nâng cao chất lượng đội 

ng  cán bộ công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với 

yêu cầu thực tế. 

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện công khai minh bạch, đề cao trách 

nhiệm gi i trình về ngân sách nhà nước và nợ công. 

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP 



a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ph i thực hiện trách 

nhiệm công khai theo đúng quy định của Luật THTK, CLP. Trong đó chú trọng  thực hiện 

việc sử dụng ngân sách nhà nước .  

b) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết qu  xử lý hành vi lãng phí thao quy 

định. 

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

a) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện  hương trình 

THTK, CLP; Thanh tra Sở kiểm tra việc xây dựng v  thực hiện  hương trình THT , 

 LP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên 

quan đến THT ,  LP.  ần tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực 

sau: 

-  u n lý, sử dụng ngân sách nh  nước; 

-  ác dự án đầu tư sử dụng ngân sách nh  nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nh  

nước; 

-  u n lý, sử dụng trụ sở l m việc, nh  công vụ, công trình phúc lợi v  dịch vụ công 

cộng; 

-  ác  hương trình mục tiêu quốc gia có nguồn từ ngân sách nh  nước; 

- Mua s m, trang bị, qu n lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị l m việc do 

ngân sách nh  nước cấp kinh phí; 

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo công tác tự 
kiểm tra, kiểm tra tại các đơn vị. 

c) Đối với nh ng vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị 

ph i kh c phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK,CLP với 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cƣờng phối hợp giữa các cơ 

quan trong THTK,CLP 

a) Đẩy mạnh phát triển  hính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ, nâng cao chất lượng, hiệu qu  hoạt động của các cơ quan Nhà 

nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận, gi i quyết thủ 

tục hành chính, góp phần c t gi m thời gian, chi phí và tăng tính công khai, minh bạch khi 

thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu qu  thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

b) Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục 

vụ nhân dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  ăn cứ  hương trình về THT , CLP năm 2020 v   hương trình về THT ,  LP 

giai đoạn  2016-2020 của  hính phủ, UBND tỉnh và của ngành; Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội triển khai xây dựng  hương trình THTK, CLP của đơn vị. Trong đó cụ thể 

hóa các mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm v  yêu cầu chống lãng phí; 

xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm c ng như nh ng gi i pháp, biện pháp cần thực hiện trong 

năm đầu của giai đoạn năm 2016-2020 để đạt được mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm đặt ra. 



2. Văn phòng Sở, Phòng  ế hoạch – T i chính, Thanh tra Sở v  đơn vị trực thuộc Sở 

chỉ đạo quán triệt các nội dung: 

a) Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực 

hiện kiểm tra, kịp thời l m rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với 

tổ chức, cá nhân trong phạm vi qu n lý có h nh vi lãng phí; 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện  hương trình 

về THT   LP năm 2020; thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

THTK, CLP và việc thực hiện chương trình THTK,CLP trong phạm vi mình qu n lý.  

c) Ho n thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ l m cơ sở THT ,  LP; thực 

hiện công khai trong THT ,  LP, đặc biệt l  công khai các h nh vi lãng phí v  kết qu  

xử lý h nh vi lãng phí. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện về THT ,  LP v   hương trình THT ,  LP cụ thể 

của đơn vị mình h ng năm v  gửi Sở Tài chính (Thanh tra Sở) theo quy định.  

Trên đây l  chương trình thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Lao 

động - Thương binh v  Xã hội ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Sở T i chính;   
- Thanh tra Sở;                                                                      
-  ác đơn vị trực thuộc Sở;   

- Lưu: VT, KTTC. 

                                                                                                        

 

GIÁM ĐỐC 
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