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CHƯƠNG TRÌNH 
 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh 
ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt THTK, CLP) 

năm 2023 tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Chương trình THTK, CLP như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Mục tiêu 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, 

CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực để đảm bảo thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội; 
tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Yêu cầu  

- THTK, CLP phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại 

Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025. 

- THTK, CLP phải gắn với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra 

tại Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023. 

- Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù 

hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá kiểm tra, 
giám sát kết quả thực hiện theo quy định. 

- THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán; giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn 
đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được 

HĐND tỉnh quyết định. 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản 

lý và sử dụng các nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để 
góp phần tăng thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động. 

- Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn 
bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, 

khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, 
phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong thực 
hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến và công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ 
luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện tại 

cơ quan, đơn vị. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG 

CÁC LĨNH VỰC 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước 

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương). Hạn chế các cuộc họp 
không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý một cách 
hợp lý, giảm tần suất tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo sử dụng ngân sách nhà 

nước… Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí chi thường xuyên để chi hội 
nghị, hội thảo, tọa đàm, văn phòng phẩm, điện, nước, tiếp khách… 

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, viên chức. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo 
hướng giao quyền tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên cơ 

sở tính đến đặc điểm từng loại hình dịch vụ, trình độ quản lý, giảm dần mức hỗ trợ 
từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng tới mục 

tiêu năm 2025 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước so với hiện trạng; tiếp tục thực hiện tự chủ 100% về tài chính đối với 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; tham mưu hoàn thành việc giao quyền tự chủ 
toàn diện cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

2. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

Triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và 

khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công. 

3. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động  

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 126-
KH/TU ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng và tinh 

giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2023-2026. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết 

chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số theo mục tiêu, nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết 
số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 
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của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng 
tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, 
CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP 

Thống nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2023 theo định 

hướng, chủ trương của Đảng về THTK, CLP. Phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm 
của từng đơn vị, từng công chức, viên chức, người lao động gắn với công tác kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong 

THTK, CLP 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP  đến 
công chức, viên chức, người lao động. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, 
CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền. 

3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực 

- Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, khuyến khích phân 

cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, 
gắn với tăng cường trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; cá thể 

hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn 
lực tài chính. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách 

nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí . 

- Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh 
bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, 
trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ. 

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, 

CLP 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự 

kiểm tra tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện 
qua công tác thanh tra, kiểm tra thì đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến 

nghị có biện pháp xử lý. Có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, 
tổ chức có đóng góp cho công tác THTK, CLP, tạo tính lan tỏa sâu rộng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Chương trình này: 
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1. Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nội dung 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết để 

đảm bảo Chương trình được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. 

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 

Xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của đơn vị mình. Trong Chương 
trình THTK, CLP của các đơn vị phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, 

tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của đơn vị; xác định rõ nhiệm 
vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2023 

để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. 

3. Thanh tra Sở: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành thanh tra 

việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2023 và việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về THTK, CLP./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Hà Công Khánh 
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