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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 18/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh, 

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019  của đơn vị như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU. 

1. Mục tiêu. 

- Nhằm tăng cường việc THTK, CLP ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong 

việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của cán bộ, công chức, viên chức trong 

đơn vị. Định hướng kế hoạch hành động thực hiện THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên, 

đề ra các giải pháp cụ thể của tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia. 

2. 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 ở từng 

phòng, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia. 

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác 

tuyên truyền truyền về THTK, CLP trong lĩnh vực mình quản lý. 

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP; tổ 

chức theo dõi, chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng; tăng cường hoạt động 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trên địa bàn Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. 

1.1 Nội dung tuyên truyền 

- Văn bản Trung ương: Luật tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Nghị định số 

84/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành 
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tiết kiệm, chống lãng phí, Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 213/2019/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể 

của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Thông tư số 

188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/12/2014 về hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thông tư số 129/TT-BTC ngày 04 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong chi thường xuyên.  

- Văn bản địa phương: Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND 
tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020, Quyết định 

số 719/QĐ-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm năm 2019, Công văn số 446/UBND-

KTTC ngày 14/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hành tiết kiệm 

điện. 

- Kế hoạch số 206/KH-VQG ngày 18/04/2019 của Vườn quốc gia. 

2. Hình thức tuyên truyền. 

- Bộ phận chủ trì: Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Bộ phận phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Hình thức tuyên truyền: Đăng trên hệ thống eOffice và website: 

https://logoxamat.tayninh.gov.vn/DanhSachThongBao.aspx của đơn vị. 

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về THTK, CLP. 

Tổ chức phân công người theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền về THTK, 

CLP; cán bộ phụ trách tham mưu, báo cáo về THTK, CLP. 

- Bộ phận chủ trì: Ban thanh tra nhân dân, Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Bộ phận phối hợp: Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Tham mưu Ban giám đốc chỉ đạo công tác tuyên truyền về THTK, CLP đến các 

phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện tuyên truyền THTK, CLP 

theo Kế hoạch này. 

- Tổng hợp kết quả tuyên truyền về THTK, CLP báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính. 

Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát thực hiện và Đăng tin trên 

hệ thống eOffice và web: https://logoxamat.tayninh.gov.vn/DanhSachThongBao.aspx của 

đơn vị. 

https://logoxamat.tayninh.gov.vn/DanhSachThongBao.aspx
https://logoxamat.tayninh.gov.vn/DanhSachThongBao.aspx


 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai và thực hiện tốt Kế 

hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về THTK, CLP năm 2019 trong lĩnh vực 

mình phụ trách. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về THTK, CLP 

năm 2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa./. 

 

Nơi nhận:                                                          GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra Sở Tài chính (b/c); 
- BGĐ, các phòng và đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, KH-TC. 
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