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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số         /KH-STNMT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm,  

chống lãng phí năm 2021 

 
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 

ninh năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 

31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyền truyền, phổ biến 

trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH. YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của đội ngũ 

công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hành tiết kiệm chống 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-2276-qd-ttg-2020-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2021-461179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/ke-hoach-05-kh-ubnd-2021-thuc-hien-nghi-quyet-01-nq-cp-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tuyen-quang-462462.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2021-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-461294.aspx
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lãng phí năm 2021; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí được 

giao, tài sản, thời gian, nhân lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo 

theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị 

trong việc tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra; phổ 

biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên đến tất cả cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở. 

- Tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện 

các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021; lồng ghép việc tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí với việc phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu trong việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 của tỉnh. 

3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung kịp thời về tầm quan trọng, ý 

nghĩa của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản của Trung 

ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định số 30/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN 

 1. Tuyền truyền trong các buổi họp cơ quan, đơn vị định kỳ tháng, quý, 

giao ban; niêm yết tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Sở. 

  2. Trung tậm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải các 

văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lên trang thông tin của Sở, bản 

tin pháp luật hàng tuần. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-2276-qd-ttg-2020-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2021-461179.aspx
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch tuyền truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai đến cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động của đơn vị theo nội dung của kế hoạch. 

2. Thực hiện công khai trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt 

là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các hành vi gây lãng phí. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Sở căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT. 

   GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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