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KẾ HOẠCH 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

-------- 

Căn cứ 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 226/QĐ-

TCTHADS ngày 26/3/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự 

về việc ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết liện, 

chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(THTK, CLP) năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động 

trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh là triệt để THTK, CLP trong mọi 

lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong công tác 

chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 

năm 2022, đồng thời tăng thu nhập cho công chức, người lao động. 

Việc THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính 

phủ, được tiến hành thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ 

chức, cá nhân, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo 

điều hành và tổ chức thực hiện, đảm bảo phân công cụ thể, rõ đầu mối thực hiện. 

Các chỉ tiêu THTK, CLP được lượng hóa đảm bảo thực chất, có cơ sở cho việc 

đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định; THTK, CLP gắn 

với với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, sắp 

xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện các nhiệm 

vụ của ngành.  

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về THTK, CLP; Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% công 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
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- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 

các huyện, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí khi thực hiện các nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính. Tổ chức thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

theo Kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 

các huyện, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

3. Thực hiện tốt công tác tham mưu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2022; thẩm tra, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2021 của các Chi cục THADS cấp huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cục  

- Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022 

4. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 chủ động, 

chặt chẽ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách 

4.1. Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các 

nội dung chi theo đúng các chỉ tiêu tiết kiệm được Tổng cục giao, nâng cao hiệu 

quả sử dụng ngân sách 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Cục, Chi cục THADS các huyện, 

thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

4.2. Tăng cường công tác tự kiểm tra kế toán, tài chính; thực hiện nghiêm 

việc công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh 

phí được giao  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

4.3. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 

quản lý tài sản công. Tiếp tục thực hiện việc giao khoán đến đơn vị, người sử 

dụng trực tiếp phương tiện thông tin, liên lạc, văn phòng phẩm; sử dụng điện, 

nước ...; thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị, tiếp khách và các khoản 

chi khác để tạo nguồn kinh phí tiết kiệm hành chính, tăng thu nhập tăng thêm 

cho công chức và người lao động.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

5. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, nhất 

là việc mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, trụ 

sở cơ quan. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

6. Thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối 

với dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cục  

- Đơn vị phối hợp: Các Chi cục THADS cấp huyện được đầu tư xây dựng 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của 

Thủ trưởng các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động 

công vụ, quản lý thời gian lao động hiệu quả.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 

các huyện, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

8. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong phân công nhiệm vụ, bổ 

nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; thường xuyên cử công chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ; thực hiện chính sách pháp luật có liên 

quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của, công chức, người lao động. Rà soát số 

lượng người hợp đồng để bố trí, sử dụng hợp lý, tiết kiệm kinh phí .  

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 

các huyện, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

9. Người đứng đầu cơ quan thực hiện nghiêm trách nhiệm công khai theo 

đúng quy định của Luật THTK, CLP và các Luật chuyên ngành. Phát huy vai trò 

giám sát của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành 

vi vi phạm về THTK, CLP. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử 

lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan và cá nhân để xảy ra lãng phí; công 

khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định. 

- Cá nhân thực hiện: Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022  
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10. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; quản lý, chỉ đạo, điều hành vận hành 

tốt Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự; sử dụng phần mềm quản 

lý trong báo cáo thống kê THADS, quản lý văn bản điều hành, chữ ký số… thực 

hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 

doanh nghiệp 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS 

các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

11. Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác 

phòng chống tham nhũng. Lồng ghép công tác kiểm tra việc THTK, CLP của 

các đơn vị vào nhiệm vụ kiểm tra xét duyệt quyết toán thu ngân sách năm và 

công tác kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự. 

- Đơn vị tham mưu, thực hiện: Văn phòng, Phòng Kiểm tra và giải quyết 

KNTC, Chi cục THADS các huyện, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục 

THADS các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể 

công chức, người lao động trong đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết 

định số 226/QĐ-TCTHADS ngày 26/3/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

THADS về việc ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 của Tổng cục THADS và Kế hoạch này. 

Kết thúc năm ngân sách 2022, Chi cục THADS các  huyện, thành phố báo 

cáo đánh giá về công tác THTK, CLP của đơn vị gửi Cục trước ngày 

20/01/2023 để tổng hợp báo cáo Tổng cục THADS. 

2. Giao Văn phòng Cục làm đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục triển 

khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, nội dung chưa phù 

hợp, các đơn vị phản ánh về Cục Thi hành án dân sự để hướng dẫn, điều chỉnh, 

bổ sung kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Vụ KHTC, TC THADS; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để thực hiện); 

- Chi cục THADS các huyện, TP (để thực hiện); 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (H Hà) . 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-30T10:40:06+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-30T10:40:24+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-30T10:40:39+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




