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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

 
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 29/11/2006; 
- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 
- Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 4/5/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chương trình hành 

động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình hành động của UBND huyện Văn Bàn về thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
 
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Văn Bàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Mai Đình Định 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Của UBND huyện Văn Bàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-UBND  
ngày 16 tháng 8 năm 2007 của UBND huyện Văn Bàn) 

 
 
I - MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU: 
 
1. Mục tiêu: 
  
- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay nhằm góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công chức, viên chức và của công 

dân trên toàn địa bàn huyện Văn Bàn về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
- Làm căn cứ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý. 
- Đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, mọi cá nhân. 
 
2. Yêu cầu: 
  
- Triển khai kịp thời đầy đủ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cụ thể hoá nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi mình quản lý bằng các chương trình, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. 
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

năm 2007 và các năm tiếp theo. 
 
II - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 
1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng 

dẫn của Trung ương, địa phương: 
  
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp giúp UBND huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền học 

tập, nghiên cứu thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai phổ biến Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn 
vị thuộc lĩnh vực của mình quản lý. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách lề lối làm việc và thực hiện Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao có trách nhiệm chỉ đạo Đài TT - TH, Trung tâm Văn hoá - Thể thao đẩy mạnh 
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức thích hợp, có 
hiệu quả. Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện 
chưa tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 
2. Thực hiện công khai và tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về việc thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí 
  
- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung công việc công 

khai và tăng cường công tác giám sát kiểm tra thực hiện các nội dung công khai. Tăng cường sự tham gia của người dân đối 
với các vấn đề công khai, nhất là các vấn đề tài chính, ngân sách và xây dựng cơ bản. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước phải tập trung thực hiện công khai theo đúng quy định của luật 
pháp, trước hết thực hiện công khai sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu đóng góp theo quy định, công khai mua 
sắm sử dụng trang thiết bị làm việc, công khai quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và các tài sản khác trong cơ 
quan, đơn vị. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định 
về báo cáo tình hình công khai, giúp UBND huyện tổng hợp tình hình công khai tài chính - ngân sách báo cáo UBND tỉnh theo 



đúng quy định hiện hành. 
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xác định công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nội dung của kế 

hoạch kiểm tra, là biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Từ năm 2007, công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện tập trung vào các lĩnh vực: 
2.1. Mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng trang thiết bị làm việc. 
2.2. Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các khoản thu đóng góp 

theo quy định. 
2.3. Mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng phương tiện đi lại. 
2.4. Quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. 
2.5. Đầu tư xây dựng cơ bản. 
2.6. Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ. 
- Năm 2007 và những năm tiếp theo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo 6 lĩnh vực trên đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả với UBND 
huyện, UBND tỉnh trong tháng 12 hàng năm. 

 
3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: 
  
3.1. Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước: 
- Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các 

quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: Lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản 
lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời khi có hướng dẫn của 
cấp trên. 

- Từ năm 2007 các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Khi tổ chức hội nghị 
cần phải kết hợp các nội dung, thành phần hội nghị đúng với quy định, thời gian ngắn gọn, chế độ chi tiêu cho hội nghị đúng 
tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước để chi tiếp khách, quà biếu, quà tặng, đi tham quan, du lịch không đúng chế độ quy định. 

3.2. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: 
Chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là nội dung trọng tâm, yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả. Các cơ quan quản lý phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước, thực hiện đầu tư có tập trung, không dàn trải để đảm bảo yêu cầu 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất 
cả các khâu của quá trình đầu tư để xử lý rõ trách nhiệm theo quy định của Nhà nước. 

3.3. Quản lý sử dụng đất đai trụ sở làm việc, nhà công vụ: 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát cụ thể nhà làm việc, nhà công vụ đang quản lý, để bố trí sử dụng hợp lý, 
đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Tiếp tục kiểm tra rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản đối với 
các đơn vị trên địa bàn theo phân cấp. 

Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trách nhiệm thuộc về các phòng, ban: Phòng Tài nguyên - Môi 
trường, Phòng Kinh tế, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý dự án 661, Ban QLDA bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn, UBND các xã, thị 
trấn. 

3.4. Quản lý sử dụng lao động: 
- Phòng Nội vụ - LĐTB & XH chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn kiểm tra đôn đốc thực hiện chức năng 

nhiệm vụ và công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hiện có. 

- Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường việc giám sát thực hiện các nội quy quy chế về kỷ luật lao động, đặc biệt là các 
quy định về sử dụng thời gian lao động. 

- Quản lý, đào tạo, sử dụng cán bộ, trách nhiệm thuộc về Phòng Nội vụ LĐTB & XH huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo 
huyện. 

3.5. Quản lý, sử dụng tài sản, vốn của Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn: 
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Nhà nước về 

cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao. Thực 
hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo quy định của Chính phủ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện tăng cường giám sát đối với các cơ quan, đơn vị 
trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong 
đầu tư xây dựng cơ bản. 

3.6. Đối với sản xuất tiêu dùng của nhân dân: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: 
- Phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, dành nguồn nhân lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nhân dân tích cực 
tham gia các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, các 
phong trào đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ. 



- Triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng, các thôn bản, tổ 
dân phố, tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí, phê phán các biểu hiện xa 
hoa, lãng phí trong xã hội, đưa kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành nội dung quy ước, hương ước của thôn bản 
và tổ dân phố trong các phong trào thi đua. 

- Phân xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức. 
- Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số: 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hội, biểu 

dương kịp thời gương người tốt, việc tốt và tạo dư luận xã hội, lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy chế của Nhà nước 
về việc cưới, việc tang và lễ hội. 

 
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 
Căn cứ vào chương trình hành động của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để xây 

dựng chương trình hành động ở đơn vị mình quản lý. Trong chương trình phải xác định các nhiệm vụ cụ thể, quy định thời 
gian hoàn thành và phân công người chịu trách nhiệm từng công việc. 

  
Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra huyện). 
Yêu cầu báo cáo quý gửi trước ngày 05 của tháng đầu quý sau và báo cáo năm gửi trước ngày 15/11. 

  
Căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra và báo cáo của cơ quan; đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm chủ 

trì phối hợp Thanh tra huyện giúp UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; Quyết định số: 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương 
trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số: 40/2006/QĐ-UBND ngày 4/5/2006 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./. 
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(đã ký) 
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