
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /KH-SXD Tây Ninh, ngày       tháng  6  năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1242/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí (Luật số: 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013) cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của đối tượng 

tuyên truyền. 

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

chống lãng phí (Viết tắt: Luật THTK, CLP), 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, của ngành. 

b) Yêu cầu: 

- Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền truyền về THTK, CLP 

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

điều kiện cơ quan. 

- Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 

truyền về THTK, CLP trong cơ quan Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc (Trung 

tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng). 

2. Nội dung kế hoạch  

a) Đối tượng tuyên truyền: 

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng 

(bao gồm cả Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng Tây Ninh). 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyên truyền 

đến gia đình, người thân và Nhân dân tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng 

ngày, chống lãng phí. 
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b) Nội dung tuyên truyền: 

- Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019. 

- Tiếp tục tuyên truyền: 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 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019. 

c) Hình thức tuyên truyền: 

Thu thập tài liệu, tổ chức phổ biến các văn bản nói trên (nội dung tuyên 

truyền) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng, 

thông qua cuộc họp cơ quan. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc, 

các đoàn thể tổ chức thực hiện. 

- Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán 

bộ, công chức các văn bản về công tác THTK, CL tại các cuộc họp cơ quan. 

- Ban Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng 

tổ chức thực hiện những nội dung phù hợp trách nhiệm của mình. 

4. Thời gian thực hiện 

- Tuyên truyền văn bản tài liệu: Tháng 6/2019. 

- Báo cáo định kỳ 6 tháng , 01 năm gửi về Sở Tài chính tổng hợp. 

- Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở kịp thời phản ánh về Văn phòng 

để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

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

kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Xây dựng. Đề nghị các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở XD; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Trung tâm QH&GĐCLXD; 

- Lưu: VT. VP (Tân). 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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