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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIJA LO Doe 1p - T' do  - Hnh phüc  

CHU'ONG TRINH 
Thy'c hãnh tiêt kim, chông lang phi nm 2022 

(Ban hành kern theo QD so /QD-UBND ngày / /2022 ctha UBND thj xâ C&a L) 

I. MJC TIEU, YEU CAU, NHIM VJ TRQNG TAM CUA THVC 
HANG TIET KIM, CHONG LANG PHI (SAU DAY GQI TAT LA 
THTK, CLP). 

1. Muc tiêu 

Miic tiêu cüa thirc hành tiêt kim, chông lang phi näm 2022 là thrc hin 
quyt lit, hiu qua các mc tiêu, nhim v, giái pháp THTK, CLP trong các 
linh vuc, gop phân huy dng, phân b, sfr diing có hiu qua các ngun !irc cho 

vic phic hôi và phát triên kinh t; n djnh dèi sng cüa nhân dan; phông, 

chông, khäc phiic hu cüa thin tai, djch bnh, bin di khi hu, dam bão quc 
phông, an ninh vâ an sinh xã hi 

2. Yêu cãu 

a) THTK, CLP phâi barn sat các yêu cu, nhim vi1, chi tiêu, giãi pháp ti 

ChuGng trInh tong th ye THTK, CLP cia Tinh, thj xã giai don 2021 -2025. 

b) THTK, CLP phäi gän vOi các chi tiêu chü yêu v kinh t, xã hi, môi 
truô'ng, phông chng djch bnh d ra ti K hoch phát trin kinh t - xa hi nàm 
2022. 

c) Các chi tiêu THTK, CLP trong các linh virc phãi duçcc 1uçrng hóa t& da, 
phi hGp vol tInh hInh thixc tê, báo darn thrc cht, có co sâ cho vic dánh giá, 
kiêrn tra, giárn sat két qua thrc hin theo quy dinh. 

d) THTK, CLP phài du'gc tin hành dông b vO'i các hot dng phOng 
chng tharn nhQng, thanh tra, kiêrn tra, kirn toán, cãi cách hành chinh, sap xp 
to chüc b may cüa h thng chInh trj. 

d) THTK, CLP phãi duc xác djnh là nhim vi thu'è'ng xuyên cüa các cp, 
các ngành, các doanh nghip và nhân dan vi s1r tharn gia ciia tht cá can b, 
cong chO'c, viên chrc và ngithi lao dng. 

3. Nhim v1i tryng tam 

a) Thirc hin hiu qua các nhim vçi, giâi pháp tháo g khó khän cho san 
xut kinh doanh, báo dam trt tir an toàn xã hi d khôi phiic và phát trin kinh 
tê, phân dâu thuc hiên cao nhât các miic tiêu, nhirn viii phát trin kinh th - xa hôi 
dà d& ma närn 2022.

/ 



2 

giâi pháp chng that thu, chuyn giá, trn thu, thu hM nçi thu; kirn soát chat 
chë chi ngân sách nba nithc. Quán trit quan dim d tit kirn các khoán chi 
ngân sách nhà nithc (k câ chi du tu và chi thi.thng xuyên); tip tçic Ca cu 1i 
chi ngân sách nhâ nuâc, giãm chi thuông xuyên, tang t tr9ng chi du tu phát 
trin. Tip tiic quán trit nguyen tc cong khai, minh bach vâ yêu cu thirc hin 
chéng lang phi ngay tir khâu xác dnh nhim vit; chü dng rà soát, sp xp thir tçr 
uu tiên các khoân chi thrc hin theo mirc d cp thit, quan tr9ng, khâ näng 
trin khai thirc hin trong phm vii ngun ngân sách nhâ nuóc duc phân b và 
các ngun huy dng hçip pháp khác. 

c) Kiên quyt di mdi, sp xp t chtrc b may, giám du mi, tránh chng 
chéo, tinh giân biên ch gn vi cci cu 1i di ngü cong chrc, vién chirc d hoat 
dng hiu lirc, hiu qua. 

d) Quyêt 1it dy mtnh giâi ngân k hoich vn du tu cOng nàm 2022 duçc 
giao g&n v9i si:r dung vn du tu cOng có hiu qua. Thirc hin quán 1)2 nci cOng 
theo quy djnh cüa LuQtt Quán 1)2 ng cong näm 2017 và các van ban hi.thng dan. 

d) Dy mnh trin khai thi hành Lut Quân 1)2, sir diing tâi san cong va cac 
van ban quy djnh chi tit thi hành Lut, gop phn quail 1)2 cht ch, sir diing tit 
kiêm, khai thác có hiu qua tài san cOng, phông, chng tht thoát, lang phi, tham 
nhüng, phát huy ngun 1rc nhm tái to tài san và phát trin kinh t - xa hi, 
giám thiu rüi ro tài khóa. Tang cuing cOng tác quân 1)2 dt dai, tâi nguyen 
khoáng san theo quy djnh dam báo hiêu qua, tit kiêm. 

e) Nâng cao nhn thtrc cüa các cp, các ngành, các can b, cOng chüc, vien 
chüc trong chi do diu hành vá t chrc thirc hin các chi tiêu, giâi pháp v 
THTK, CLP. Tang cung cOng tác ph biên, tuyên truyn cfing nhu thanh tra, 
kirn tra v THTK, CLP gn vói ca ch khen thuô'ng, k)2 1ut kjp thôi nhm to 
si,r chuyn bin rO net v nhn thirc và t chirc thirc hin i các ca quan, don vi 

e) II. MÔT sO CH TIEU TIET KI1M TRONG CAC LiNH VIJ'C 

THTK, CLP näm 2022 ducic thirc hin trên tt câ các lTnh virc theo quy 
dnh cüa Lut THTK, CLP, trong do tp trung vào mt s linh vçrc ci th sau: 

1. Quãn I2,  sir diing kinh phi chi thurng xuyên ngn sách nhà nu'ó'c 

a) Th%rc hin sit chat k)2 1ut tài khóa - ngân sách nhà nrnc, trong dO: 

- Thrc hin trit d tit kim chi thithng xuyen. Ti& kim và ct giam bInh 

quân 10% di,r toán chi thuông xuyên ngân sách nhâ nrnc cüa Ca quan quán 1)2 

Nba nuc, Dãng, doàn th (tri.ir các khoân tin hang, ph c.p hang, các khoân 
có tInh ch&t luong vâ các khoãn chi cho con ngu?ñ theo ch d) so vói dtr toán 

2021; trong diu hành, yêu cu các Ca quan, don vj tiêp tiic trit d tiêp kim, 
giãm các nhim vi chi thirc sir khOng cp bach nhu: khánh tit, hi thão, hôi nghi, t 
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chirc 1 hi, 1 k' nim. 

Tip tc thrc hin ct giãm 100% vic t chrc 1 dng th, 1 khi công, 

khánh thânh các cong trInh xây dmg co ban sü diing ngun vn ngân sách nhâ 

nu'Oc, trtr các cong trInh có nghia quan tr9ng v kinh t, chInh trj, vAn hóa - xA 

hi cüa dja phuong. 

Thrc hành tiêt kim trong vic tang hoa chiic miirng theo quy djnh tti cOng 

vAn sO 77-CV/TW ngây 21/01/2020 cña Ban chap hânh Trung uong. 

- Tiêt kim trong quAn 1, sü diing kinh phi nghiên cru khoa hoc, không d 

xut các d tài khoa hçc có ni dung trüng 1p, thiu tInh khâ thi, chua xác djnh 

dugc ngun kinh phi thrc hin. 

- Sir dirng hiu qua kinh phi ngân sách nhà nithc thirc hin nhim vi giáo 

dic và dào tio. DAm bAo t' 1 phn trAm du tu XDCB cho s1r nghip giAo diic 

va diào tao. Tip tc dy mtnh xa hi hóa, tài trq giáo dic nhm thu hlt các 

ngun Fyc ngoAi nhà nuóc du tu cho giáo diic, dAo tio. 

- Sü diing hiu quA kinh phi ngân sách nhà nithc cp cho sir nghip y t. 

Dy manh xA hi hóa, huy dng các ngun 1irc phát trin h thng y t. Tiirng 

buc chuyn chi thuing xuyên ti.'r ngân sách nhà ntró'c cp trirc tip cho co s 

khAm, chüa bnh sang h trq nguii tham gia bAo him y t gn vdd 1 trInh tinh 

dñng, tInh dü giá djch vi y t. 

b) Quyt 1it di mOi h thng t chirc và quAn 1, nâng cao chit 1u9'ng, 

hiu quA hot dng don v sir nghip cOng lap, thirc hin vic sat nhp, chuyn 

di don vj thành cOng ty c phn. Rà soAt chirc nAng, nhim vi tiirng ca quan, 

dçrn vj, trng bô phn. 

2. QuAn 1, sfr dtjng von dâu tir cong 

a) Thirc hin có hiu quA các quy djnh cüa Lut Du tu cOng và các Nghj 

djnh hithng dn Lut; 

b) Thirc hin tit kim t1r chü tnrang du tis, chi quyt djnh chü truong dtu 

tu các dir An có hiu qua và phü hcp vâi khA nAng can di ngun vin du tu' 

cOng; dAm bAo 100% cAc d%r An du tu cong có dy dü thu titc theo quy djnh cüa 

Lut Du tu cOng; 

c) Vic b tn vn du tu cOng nAm 2022 bArn sat quan dim chi do, djnh 

hu'âng, chi tiêu, nhirn vii Dii hi DAng b thj xA 1n thir VI nhim k 2020 - 

2025, k hoch phát trin kinh t - xA hi 5 nAm 2021 - 2025; cii th hóa các 

mvc tiêu cña k h9ch phát trin kinh t xA hi nArn 2022 và k hotch du tu 
cOng trung htn giai don 2021 -2025, theo dung thu t1i u'u tiên dA du'cc quy 

djnh. 

B trI vn tp trung, dAm bAo tuân thu thai gian bé tn vn thirc hin dr an 

V 



4 

theo diing quy djnh cüa Lut Du tu công, hn ch ti da vic kéo dài thô gian 
thirc hin và b trI van. llu tiên b trI vn d thirc hin các dr an tr9ng dirn 
theo Ngh quyt HDND thj xã, Ban Thu&ng v1i Thj üy, cong trInh kin ngh cña 
ciir tn, h thng phiic v1i hu qua thiên tai, lü 1iit, cong trinh phic v11 phát trin du 
ljch và ha tng kt ni giia thj xä v61 các huyn, thành. Mirc vn b trI cho tüng 
dir an phâi phü hçp vi tin d thrc hin và khâ näng giâi ngân trong nAm 2022. 

d) Tang cithng k 1ut, k cuong trong giài ngân vn du tu cOng, rà soát 
vic phân b vn cho các dir an phü hçp vi tin d thrc hin và khá nàng giái 
ngân. Kiên quyt khc phiic tInh trng du tu' giàn trãi, kern hiu qua; ct bó 
nhQ'ng dir an chua thirc sir cn thit, giâm s lu'çmg các dir an khi cong mdi, 
bào dam tiling dir an khi cong mói phâi có giài trInh cii th v sir cn thik, hiu 
qua du tu và s1r tuân thu các quy djnh pháp 1ut. 

d) Nâng cao cht 1uçng cong tác khâo sat, thit k, giãi pháp thi cOng, th.rn 
djnh dr an; han  ch các ni dung phát sinh dn dn phài diu chinh thi& k, thi 
cOng, han  ch ti da tInh trng diu chinh tng mirc du tu dir an. 

e) Tam  11ng, thanh toán vn du tu theo diiing quy djnh cilia Nhà nithc dam 
báo tin d thrc hin dir an và th?.ii han  giài ngân, si:r ding vn hiu qua. Tang 
cu'ing cOng tác quyt toán dir an hoàn thành thuc ngun vn nhà nuóc, xu 1 
dilrt dirn tInh trng tn d9ng quyt toán dir an hoàn thành. 

f) DAy nhanh tin d các quy hoach  thj xã: Phia Bong dung BInh Minh, 
quy hoach  khu Am thuc, quy hoach sir diving dAt. 

3. Quãn 1, sfr dung trti s& lam vic, nhà cong v11, tài san cong 

a) Tip t1ic trin khai dng b Lut Quân 1, sir diing tài san cOng nàm 2017 
và các van bàn hithng dan; 

b) T chilrc rà soát, sAp xp lai  tài san cOng, dc bit là di vói các ca si 
nhà, dAt bâo dam sir ding dung mic dIch, tiêu chuAn, djnh milrc theo ch d quy 
djnh và phü hçip vOi yêu cAu nhim vi; sat xp nhà dAt các nhà van hóa sau khi 
sat nhâp các khi. Rà soát, dánh giá lai  tri si lam vic, tài san cOng trong truè'ng 
hçp bàn giao, chia tách, sap nhp, giái th co quan, t chilic, don vj; xi:r l kjp 
thôi tài san cilia các di,r an sir dng vn nhà nuác sau khi dir an kt thilic; th 1 
nghiêm các sai pham. 

c) Thirc hin quân 1, bâo trI, khai thác tài san kt cAu ha tAng bâo darn 
cOng khai, minh bach  theo quy djnh cüa pháp lut v dAu thAu, dAu gia. 

d) Thirc hin mua sAm tài san theo dung tiêu chuAn, djnh rnirc và ch d 
quy djnh darn bão tiêt kim, hiu qua, cOng khai, rninh bach. Han ch mua trang 
thit bj dAt tin; dAy manh  thirc hin khoán kinh phi sir diing tài san cOng theo 
quy djnh.

V 
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4. Quãn 1, khai thác, sfl' diing tài nguyen 

a) Tip t1ic tang cuô'ng giám sat, thanh tra, kirn tra vic th?c hin Lut Dt 

dai, quy hoach sü diing dt, k hoch sir diing dt nàm 2022 và các van bàn quy 

pham pháp 1utt v sir ding dtt. Kin nghj vii các ngành cp tinh d thu hi các 

dir an ch.m tin d, các dr an thuê dtt không trin khai d thu hi'it các nhà dAu 

tu có tim 1irc. Phi hqp vói các ngành dtp tinh d xir 1, thu hi các din tIch 

dt dai, mt nrnic si:r dçing không dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Thrc hin nghiêm các quy djnh v dánh giá tác dng rnôi truô'ng di vii 

các du an du tu trên dia bàn. 

c) Tang cung báo v ngun nu'ôc và bão v h sinh thai; dy manh  báo v và 

phát trin hot dng bin, dào, dói be', nghiêm cm các hành vi gay ãnh hu'ing 

môi trrnrng, các hành vi tn diet hái san. Tip tiic phát trin cong tác trng, chärn 

soc và khôi phçic ri'mg, các ving yen bin. 

d) Tuyên truyn, vn dng các khách san,  nhà hang du n& vào h thng 

xfr 1 nuôc thai chung cüa thj xâ, xà 1 vn d mOi true'ng tai  các bn cá, chG 

dan sinh, bn Ca, nhà may. Xir 1 trit d các co so gay ô nhim môi truOng 

nghiêm trpng; kim soát chat chë Co sO tiêm an nguy Co gay ô nhiêm mOi triiOng 

và các ngun xâ thai; tp trung xir l" rác thai 0 các dja phuong. 

d) Khuyn khich phát trin náng luçing tái tao  và sfr ditng tit kim nàng 

1ucng. 

g) HInh thành thói quen sr diving nang lu'çmg tit kirn và hiu qua trong 

rni hoat dng cüa xã hi. 

5. T chfrc sp xp b may cüa h thông chInh tn; quãn l, sfr diing lao 

dng và thb'i gian lao dng 

a) Thrc hin trin khai rà soát, sp xp, tinh g9n b may t chirc co quan, 

don vj,nâng cao cht luçing và hiu qua hoit dng cüa các don vi sir nghip cong 

lap. Tp trung sat nhp cac don vj, c phn hóa ban quán 1 do thj. 

Rà soat, sira dôi, b sung d an vj trI vic lam cho các don vi truc thuôc 

theo quy djnh mOi cüa B Ni vi và k hoach  cüa tinh. 

b) Tang cuô'ng cong tac kim tra, giám sat vic thirc hin quy djnh lao 

dng, sO dung lao dng và thOi gian lao dng trong khu vçrc nhà nu'Oc. 

c) Hin dai  hóa hânh chInh: Tp trung cãi each hành chInh, nâng cao hiêu 

qua hot dông b ph.n mt cü'a d rut ngn thOi gian, quy trInh xü' 12 h so cho 
các doanh nghip, nhân dan. Day manh  Ong diing cong ngh, phn mrn hôi 
hçp,th1vanban. 

/ 
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III. GIAI PHAP THVC HIIN MUC  TIEU, CHI TIEU TIET KIIM 

1. Tang ctrông cong tác lãnh dto, chi do v THTK, CLP 

Thu truô'ng các phông, ban, ngành, dan vj, Chü tjch UBND các phuông có 
trách nhirn chi do thông nht vic thirc hin các mic tiêu, chi tiêu THTK< 
CLP narn 2022; xây dirng k hoach thirc hin cv th các rnic tiêu, chi tiêu tiêt 
kim cho trng lTnh vrc g.n v9i cong tác thanh tra, kim tra thiRng xuyên; phân 
cong rô rang trách nhirn cüa tüng co quan, t chirc, don vj; dua k& qua THTK, 
CLP là tiêu chI dánh giá trong cong tác thi dua, khen thuàng và b nhirn can 
b, cong chüc, viên chirc. 

Tang cung vai trô, trách nhim cüa ngui dirng du ca quan, th chüc, don 

vj, doanh nghip trong vic lành do, chi dao  to chirc, triên khai THTK, CLP. 

2. Day minh cong tác tuyên truyên, giáo diic; nãng cao nhn thñ'c, dc 
bit là trách nhim cüa nguôri dáng du trong THTK, CLP 

a) Xác dinh THTK, CLP là nhim vv thuông xuyên ciia don vi, tuyên 
truyn sâu rng dn trng can b, cong chüc, viên chirc thuc phm vi quán l'. 

b) D cao trách nhim cña nguO'i dirng du trong THTK, CLP tti Quy djnh 
09 - QDi/TW ngày 25/10/2018 cüa BCH Trung uong quy djnh trách nhirn nêu 
guong cüa can b, dáng viên. 

c) Sir dung các hInh thtrc tuyên truyn: báo, dâi, trang thông tin din tü' 
Cualo.vn, to chüc hi nghj, dài phát thanh các phu'?mg .. . .kt hçip vói các hInh 
thüc tuyên truyn khác cho phü hçp vOi dc di&Tn tInh hInh, nhirn vv duçc giao 
cüa các cci quan, don vj. 

d) TIch cçrc phi hçip chat chê vôi các t chuc chinh trj - xA hôi, co quan 
thông tin, báo chI thirc hin tuyên truyn, vn dng v THTK, CLP. 

d) Kjp thai biu duong, khen thu&ng nhng guong din hInh trong THTK, 
CLP; báo v ngui cung cp thông tin phát hin lang phi theo thm quyn. 

3. Tang ctrông cong tác chi dio, diêu hành, to chü'c thijc hin trên các 
linh virc THTK, CLP 

a) V quán l ngân sách nba nuóc 

Tiêp tçic cãi cách cong tác kiêm soát chi ngân sách nhà nuóc theo hu'cng 
thng nht quy trInh, tp trung du mi ki&n soát và thanh toán các khoàn chi 
ngân sách nhà nuâc gn vâi vic phân rO trách nhiêm, quyn hn cüa các don v 
lien quan; dy mnh ung dung cong ngh thông tin trong cong tác kirn soát chi, 
quãn l thu ngân sách nhà nuâc. 

Tiêp tvc  di mOi phuong thuc quân l chi thuô'ng xuyên, tang cuà'ng du 
thâu, dt hang, khoán kinh phi, gàn vi tang cuOng trách nhiêm cüa các don vi 
sir dung ngân sách nu'óc, cá the hóa trách nhirn cá nhân trong quán 1, sr dung 
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ngân sách nba nithc và các ngun 1irc tài chInh Cong. 

Tang cithng thanh tra, kim tra, kim toán, thirc hin cong khai, minh bach, 

d cao trách nhim giài trInh v ngân sách nhà nuc. 

Thirc hin có hiu qua Nghj djnh so 60/2021/ND - CP ngày 21/6/2021 cfia 

ChInh phü quy djnh ca ché tr chü cüa dan vj sr nghip cOng lap, Nghj djnh s 

150/2020/ND - CP ngày 25/12/2020 v chuyn dan vj sir nghip thành cong ty 

cphn. 

b) V quàn 1 vn du tu cong 

Trin khai quyt 1it ngay tir du nãm các giãi pháp thiiic dy giài ngân vn 

du tu cong. Thirc hin t& cong tác chun bj du tu, giái phóng mt bang, dn 
bü, tái djnh Cu cña các di,r an khi cong mói d tto tin d tt cho vic thirc hin 

cac dir an. Nâng cao chit lucmg cOng tác du thu, 1ira ch9n nhà thu, bâo dam 

lra ch9n nhà thu, bão dam lira ch9n nba thu có dy dü näng 1irc thirc hin dir 

an theo diing tin d quy djnh. 

c) V quàn 1 tài san cong 

Tang cithng cong tác kim tra, giám sat vic quãn l, sir dçtng tài san cOng 

tai các Co quan, tt chüc, dan vj; kim dim trách nhiêm, xir l nghiêm theo quy 

djnh cña pháp lut lien quan di vó'i các t chiirc, cá nhân thuc thm quyn quàn 

1 có hành vi vi phim. 

d) V quân l tài nguyen, khoáng san dc bit là di vói dt dai 

Tang cung tuyên truyn, giáo dic, nâng cao nhn thüc, thüc trách nhim 

và nâng cao hiu qua thirc thi pháp 1ut v quàn 1 tài nguyen, bão v rnôi 

trumg và 1rng phó vi bin dM khI hu. Dy manh  thanh tra, kim tra, xir 1 

nghiêm các vi phm pháp 1ut. 

Nâng cao chat lrnyng thm dinh, phê duyt báo cáo dánh giá tác dng rnôi 

trithng di vOi các dir an. 

d) V quãn 1 lao dng, thai gian lao dng 

Khn tru'ong xây dmg h thng vj trI vic lam và co cu ngch cong chirc 

theo Nghj djnh s 62/2020/ND - CP ngày 0 1/6/2020 cüa ChInh phü, v trI vic 

lam viên chirc theo Nghj djnh sO 106/2020/ND - CP ngày 10 tháng 9 nàm 2020 

cüa ChInh phü lam can cü cho vic quân l, sir diing cOng chirc, viên chirc, thi 
gian lam vic hiu qua và lam co s d thirc hin cai cách tin lu'ong. 

Dôi mri mnh me quy trInh, phuang thic và thirc hin cOng khai, minh 
bch, dan chñ trong b nhim, d bat  can b và tuyên ding cong chü'c, viên chüc 
d thu hut duc ngui có nang lrc, trInh d, nâng cao chit lung di ngü can bô 
cOng chüc, viên chüc. 

V 
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4. Thii'c hin cong khai, giám sat thrc hành tiêt kim, chông tang phi 

a) Các phông, ban, ngành, dan vj, Uy ban nhân dan các phung thirc hin 

cong khai theo diing quy djnh cüa Lut thirc hành ti& kim, chng lang phi. 

b) Phát huy vai trô giám sat cüa Mt trn T quc Vit Nam các cp và các 

t chüc, doàn th trong mi Ca quan, dan vj d kjp thñ phát hin các hành vi vi 

phm v THTK, CLP. 

c) Thirc hin Cong khai hành vi lang phi, kt qua xir 1 hành vi lang phi 

theo quy djnh. 

5. Day mnh cãi cách hành chInh, hin d'ii hóa quail 1; gn THTK, 

CLP vol cong tác dâu tranh phông, chng tham nhiing. 

a) Tang cuèng cong tác chi do vic thirc hin cái cách hânh chinh cüa các 

cp, các ngânh g&n vi THTK, CLP trong các linh virc; thrc hin dng b, có 

hiu qua các miic tiêu, giâi pháp tti Cuang trInh cãi cách hânh chInh thj xã giai 

doan 2021 - 2025. 

Tiêp tic d'i mi lê lôi, phuang thirc lam vic thông qua vic xiir 1 ho sa 

cOng vic trên môi trung din tr, thrc hin gi1i vâ x1r 1 van ban lien thông 

giüa các cp, dy mnh hInh thüc h9p trirc tuyn, di mâi, nâng cao hiu qua 
thuc hiên ca ch môt cira. 

b) Trin khai có hiu qua pháp lut THTK, CLP gn vói cOng tác phOng 

chng tham nhüng ti tirng Ca quan, dan vj. 

6. Kiêm tra, thanh tra, xfr 1 nghiêm các vi phim quy djnh v thii'c 
hành tiêt kim, chông lang phi 

DAy minh cong tác thanh tra, kim tra vic xây dirng và thirc hin Chu'ang 

trInh THTK, CLP; thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
trong các linh virc theo quy dinh cüa Lut THTK, CLP. Trong do: 

a) Xây dirng k hoich và tp trung t chirc kim tra, thanh tra m5t sê nôi 
dung, linh vi1c, cOng trInh tr9ng dim. 

b) Thu trung các dan vj, Chü tjch LTBND các phiring chü dng xay dirng 

k hoach kim tra, tu kim tra tai dan vj mInh. 

c) Di vi nhirng vi phtm ducc phát hin qua cong tác thanh tra, kim tra, 

thu tru'&ng dan v phãi khAc phçic, xfr l hoc d xuAt, kin nghj co quan có thAm 

quyên có bin pháp xir 1. Thirc hin nghiêm các quy dnh pháp lut v xiir 1 vi 

phtm dOi vi nguO'i dung dâu ca quan, dan vj vâ các cá nhân d xáy ra lang phi. 
Dong thai CO Ca che khen thu'OTlg, biêu duang kjp thai các cá nhân, tO chirc có 
dong gop cho cong tác THTK, CLP, to tInh lan tOa sau rng. 

IV. TO CHUC THTJC lIEN 

1. Can ci Chuang trInh thirc hành tit kim, chng lang phi närn 2022, Thu 
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truâng các ca quail, dan vi, Chü tjch UBND phurng chi do xây drng Chuang 
trInh hành dng tang ci..thng THTK, CLP nãm 2022 cüa Ca quan, dan vj rnInh 
dng thai chju trách nhim truóc UBND thj xã nu d xãy ra tInh trng lang phi. 
Phâi ci th hóa các m1ic tiêu, chi tiêu tit kim và yêu câu chng lang phi cña 
cp mInh, ngành mInh; xác djnh rö nhim viii tr9ng tam cüng thu nhüng giài 
pháp, bin pháp cn thrc hin d dt dugc mvc  tiêu, chi tiêu tit kim dã dt ra. 

2. Mi ca quan, dan vi phái phân cong can b chju trách nhirn kiêrn tra, 
theo dOi, don dc, tong hçrp tInh hInh thirc hin các chi tiêu thirc hành fit kiêrn, 
chng lang phi. 

UBND các phung quail trit tinh than tang cung ti& kim chng lang 
phi, quán trit các khoân thu và hoàn thin quy ch chi tiêu ni b cüa co quan, 
dan vj mInh, darn bão siir dicing kinh phi trit d tit kim và hiu qua. 

Các co quan nhà nuâc duçc t chüc theo h thng ngành dc dóng trên dja 
bàn thj xã, can cir vào chi do, quy dinh riêng cüa ngành và diu kin thirc t cüa 
dan vj d trin k.hai áp diing Chuang trInh nay mt cách phi hcTp. 

3. Giao phông Tài chInh - Kê hoch chü trI phi hcTp vOi Thanh tra thj xa 
và các ngành có lien quan, UBND phumg giüp UBND thj xA theo dOi, dOn dc, 
kim tra vic thirc hin Chuang trInh thirc hành tit kirn, chng lang phi trên,,V 
dia bàn thi xã./. 

UBND TilT XA CIA LO 
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