
UBND TfNH PHU THU CQNG HOA xA HOI cuU NGBIA VIET NAM 
S( THÔNG TIN vA TRUYEN THÔNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6: /CTr-STTTT Phz Th9, ngày tháng / nam 2020 

CIIU'€NG TR1NH 
Thiyc hành tit kim, chng lAng phi nám 2020 

Cn cir Lut Thc hãnh ti& kim, cMng lAnh phi s 44/2013/QH13 ngày 
26/11/2013; 

Cn Cu Ngh djnh 84/2014tND-CP ngày 8/4/2014 cüa hinh phü quy 
djnh chi tit mt s diu cUa Lu.t Thirc hnh tit kim, chng lAng phi; 

CAn cü Quyt djnh sá 692/QD-TJBND ngày 31/3/2020 cii.a UBND tinh 
Phil Th9 v/v ban hânh Chi.rcing frmnh Thc hành tit kim, chng lAng phi nàm 
2020 cüa tinh PM Th9; 

Sci Thông tin và Truyn thông xây drng Chuong trmnh thc hãnh ti& 
kim, èhng lAng phi (THTK, CLP) nàm 2020 vâi các ni dung cii th nhix sau: 

I. MIJC 01CR, YEU CAU 
1. Mic dIch 
- D.y mnh cong tác THTK, CLP trong trin khai thc hin các hoat 

dng cüa ngãnh, nhm thc hin t& nhim vi1 chInh tn di.rçic giao. 
- TAng cLr&ng trách nhim cüa ngithi di'rng du, 57 thirc cüa can b, cong 

chirc, viên chirc và ngu&i lao dng v THTK, CLP trong quâii 157 Va s1r diing 
ngân sách nhà nuâc, tài san công, ngAn chn day lüi tInh trng lAng phi. Gop 
phàn nãng cao hiu qua cong tác quãn 157 và sà ding ngân sách, tài san nhà 
nithc, tCrng bithc nang cao d&i sng cho can b, cong chrc, viên chic và ngu&i 
lao dng trong ca quan. 

- Nâng cao hiu qua trong quãn 15i nhà nuóc, cãi cách hành chInh trong sr 
dicing các nguôn lc. 

2. Yêu cu 
- THTK, CLP phâi barn sat các chU tnrang, dnh hu&ng cUa Dãng, Nhà 

nirâc, dng th&i phâi xác dnh THTK, CLP là nhim vi trçng tam, là trách 
nhim cüa v. các cá nhan khi thrc hin nhim viii duçic giao. 

-THTK, CLP phâi duçic tMn hãnh dng b v&i các hot dng phông, 
chng tharn nhi3ng, thanh tra, kim tra, cãi each hành chInh, s,p xp t chuc b 
may tinh gçn, ho.t dng hiu qua. 

- THTK, CLP trén tt cà các linh vçrc tai  ca quan, darn bâo thirc cht tránb. 
hmnh thuc, ducie tin hanh thu&ng xuyén, lien tiic vói sir tham gia cüa tt ca can 
b, cong chüc, viên ehuc và nguôi lao dng. 

II. NQI DUNG CBTY€ING TRINTE 



F • F A A F A • 1. To chirc pho bien, quan triçt Lu3t, cac Ket 1un, Chi th1, Ngh 
quyt cüa Trung iro'ng và cüa tinh v Thirc hành tit kim, chng lAng phi 

- T chrc ph bin, quán trit kjp thii Lut THTK, CLP; Lut Phông, 
chng tham nhting; các vn bn hiróng dn thi hãnh và nh'thig vn ban pháp luât 
khác có lien quan do các cci quan Nhà rnthc có thm quyn ban hành dn cong 
chüc, viên chi.'rc và ngi.rii lao dng trong toàn ca quan. 

- Thi.thng xuyên kMm tra don dc d thc hin có hiu qua cong tác 
THTK, CLP, dng thM thc hin nghiêm tiic Quy ch dan chü & cci so; Quy ch 
lam vic, Quy ch chi tiêu ni b. Xir l nghiêm các vi phm v THTK, CLP 
theo quy djnh. 

2. Các nhim viii trçrng tam trong cong tác thirc hành tiêt kim, chng 
lAng phi. 

2.1. Tng cithng cong tác tuyén truyn THTK, CLP trong cci quan, cp 
nht dy dü Lust, các vn bàn ctia Trung umg, cüa tinh v thirc hành tit kim, 
chng lAng phI trên Trang I i±)T cüa SO, Cong thông tin din tü tinh. 

2.2. THTK, CLP trong quãn l, sir ding kinh phi chi thuOng xuyên cüa 
ngân sách nhà nuOc, quãn 1 sir dmg vn d.0 lit cong Va các CTMTQG. 

- Sir diing và quAn l kinh phI theo quy djnh cUa Lut ngân sách Nhà 
ntrOc, xây dirng dr toán NSNN hang n.m, phán b& sü dicing kinh phI duct thuc 
hin cong khai, minh bach,  theo dr toán duçic duyt dAm bào ti& kim, hiu qua 
trong vic sfr di.ing NSNN. 

- Vic trin khai các d an dAu tu công, chuong trInh milc tiêu Quc gia, 
thiic hin theo dñng quy djnh; phê duyt, thm djnh, du thu, chào hang th 
tranh thirc hin cti'ing L4t du thu, du thu qua mng, dAm bão thai gian, tin 
do. 

- Tang ci.r&ng kim tra, giám sat và cOng khai, minh bach viêc sir dung 
ngân sách Nhà nuOc tránh tht thoát, lAng phi; tiêt kim các khoAn chi thithng 
xuyên, nht là trong vic mua sm, sr diing din, nirOc, xAng du, vAn phông 
phm, mua sm trang thMt bj d.t tin... 

.3. THTK, CLP trong vic mua sm, sr ding phtrcing tin, trang thi& bj 
lam vic cüa ca quan. 

- Sfr diing vAn phông phm, din, nithc, din thoai ti& kim, hiu qua, 
tránh that thoát lAng phi. 

- Sfr di.ing xe công, xAng, du theo ctáng quy djnh, djnh müc và hiu qua. 
- Tit kim trong th chirc hi thâo, hi nghj, tMp khách... 
- Vic mua s.m tài san, trang bj may tinh Va các thit bj vAn phông khác 

dáng theo djnh mrc, tiêu chun trang thit bj thc sr cn thit phuc vi cong tác 
chuyên môn, dam bào tit kim, hiu qua và tuAn thU theo di'ing các quy djnh 
cUa pháp 1ut v du thu. 

2.4. THTK, CLP trong d&u lit xây dirng; quAn l, sfr diing trii sO lain viêc. 



- Quân l, sir diing trii s& lam vic dung quy djnh và dung m1ic dIch. Thirc 
hin vic bâo duông, sfra chfta tài san th'ur&ng xuyên d nâng cao d bn và hiu 
qua sr diing. 

2.5. THYK, CLP trong t chüc bô may, quân l, sü diing lao dng và th&i 
gian lao dng ti Ca quan. 

- B trI hqp l di ngü can b lam vic ti các phông, ban và Trung tam; 
phân cong nhim vi cho can b phü hqp vâi chuyên môn, khâ 115ng, s& tnxng 
d phát huy tIch c1rc, hiu qua trong thirc hin nhim vi. 

- Duy trI thirc hin nghiôm tüc Quy ch lam vic, ni quy và các quy djnh 
cüa ca quan; quân l chtt chë di ngü can b cong chcrc, viên chüc và nguôi lao 
dtng trong sCr diing th?ñ gian và tin d, hiu qua cong vic. 

2.6. Cãi cách hành chInh trong giâi quyt cong vic. 
- Dy manE cong tác cãi cách hành chInh trong dan vj, cong khai, dan 

'. '. if * P. P - A A if gian hoa va hoan thiçn thu tVc  hanh chinh doi vai cac lrnh vrc thu9c quyen quan 
1 cüa Sâ. Tang cu?mg i'mg diing CNTT, si:r diing các phn mm ding chüng, 
chuyên ngành trong hot dng ca quan d giãm thiu chi phi và thai gian trong 
xü 1 cong vic. 

2.7. Thrc hin cong khai v Thirc hành tit kim, chng lang phi 
Cong khai cong tác quán l và s1 diing kinh phI sir nghip thông tin 

truyn thông, cOng khai d1r toán và giao dir toán chi thi.rông xuyen. 
- Cong khai tài san, thu nhp di vói các d& txç1ng phãi kê khai tài san 

theo djnh k hang nàm theo quy djnh. 
2.8. Kim tra, thanh tra vic Thirc hành tit kim, chng lang phi 
- Tang cung cong tác thanh tra, kim tra vic thc hin các quy djnh cüa 

pháp luat  v các lTnh vrc cOng tác lien quan dn THTK, CLP, kiên quyt xi'r l 
nghiêm nhCng dan vj trirc thuOc, cOng chuc, viên chüc, ngixôi lao dng có hành 
vi vi phm. 

- Phát huy vai trô cüa Ban thanh tra nhân dan trong cOng tác THTK, CLP; 
thc hin t& quy ch dan chü, có hInh thuc khen thixâng phu hcip d& vâi ngui 
có cOng phát hin nhfi'ng hành vi lang phi. 

Ill. TO CHUC THT)C fflN 
1. Van phông Si. 

- Tham m'txu thuc hin Lut, các van ban cüa Trung uong, cüa tinh v 
THTK, CLP; các quy djnh, hrn5ng dn v sr ding tài chmnh, tài san trong hoat 
dng cUa ca quan. 

- Chü tn, ti chirc, trin khai, thung xuyen dOn dc, kim tra thuc hiên 
Chi.rang trInh THTK, CLP 11am 2020. 

- Thrc hin xây dirng ch d thông tin, báo cáo k& qua thc hiên THTK, 
CLP cüa ngành theo quy djnh. 

2. Phông Thông tin báo chI xut ban: 



- Tham mixu dy m.nh cong tác tuyén truyn, ph bin, giáo dic v pháp 
lust THITK, CLP và các chü trlxcTng, dix&ng 1i cña Dãng, chInh sách pháp 1u.t 
cüa Nba nithc trên các phrang tin thông tin dai  chImg cüa tinh. 

- Djnh kS'  tng hqp kt qua thirc hin cong tác tuyên truyn gl'ri Vn 
phông Sr d báo cáo theo quy djnh. 

3. Phông Cong ngh thông tin dAy m?nh  img diring CNTT trong hoat dng 
chuyên mOn, nâng cao cht luçrng, hiu qua cOng vic. 

4. Trung tam cong ngh thông tin và truyn thông 
- Cp nht, däng tâi Lu.t THTK, CLP, các Nghj quyt, Chi thj, Kt 1un 

ci:ia Ban BI thi.r TW Dâng, Thu tithng Chinh phü, các Quy& djnh, chi.rcmg trInh 
THTK, CLP cüa tinh trên Cng Thông tin din tà tinh. Phi hqp vói các cci 
quan Thu, Tài chInh tuyên truyn ph bin, hurng dAn các chinh sách pháp luât 
cüa Nba ni.ró'c v thus, phi, 1 phi, chi ngân sách; quân 1 vén dAu ttr phát trin; 
duy trI chuyên trang chuyên m1ic THTK, CLP, cong khai vic Quyt toán thu, 
chi ngân sách hang nám trên Cng TTDT. Tang cu&ng vit tin, bài nêu guong 
din hInh trong THTK, CLP. 

- Xây dimg chi.rcmg trInh THTK, CLP cüa Trung tam nàm 2020, djnh kS' 
báo cáo kt qua thirc hin THTK, CLP cUa dan vj gl'ri VAn phông Sâ tng hop 
báo cáo theo quy djnh. 

Trên day là Chucrng trinh THTK, CLP nAm 2020 cüa S& Thông tin và 
Truyn thông tinh Phü Th9. Giám d& S& yêu cu các phông chuyên môn, dan 
vj trirc thuc cn cü Chuang trInh THTK, CLP nAm 2020 cüa Si nghiêm tue 
thuc hin. 

4%  

Ncri nhçmn: 

- S& TC (BC); 
- GD, các PGD; 
- Các phóng thuc S; TTCNi IT! 
-Lmi:VT,KT 
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