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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của 

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 84/2014-NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 188/2014-TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm  2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014NĐ-CP ngày 08 tháng 

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

kiệm, chống lãng phí -  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH 

13 ngày 26 tháng 11năm 2013;  

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 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 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình của tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, 

CLP) là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đẩy mạnh phong trào 

tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên 

chức, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo và toàn thể học sinh, sinh 

viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đẩy mạnh công 

tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức đồng thời nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

giáo dục và đào tạo và toàn thể học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần đưa Luật và các văn bản hướng dẫn 

thi hành đi vào cuộc sống. 

  Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng các nguồn lực cho sự phát triển  của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các 

cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, 
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người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo trong  việc THTK, CLP; phát 

hiện và ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí trong hoạt động của nhà trường. 

Tuyên truyền, truyển tải thông điệp làm căn cứ cho các tổ chức đoàn thể, tổ 

chuyên môn, CB,GV,NV và HS trong toàn tỉnh thực hiện chương trình hành động 

về THT ,CLP, đưa công tác THT , CLP thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng 

tâm của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục . 

Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, 

tạo sự chuyển biến mạnh m  trong toàn ngành. Thực hiện nghiêm t c các quy 

định của Luật THT , CLP; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật 

THT , CLP đến t ng công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục 

và đào tạo và toàn thể học sinh, sinh viên. 

II. Đối tượng, hình thức tuyên truyền 

1.Đối tượng: Công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin:  cổng /trang  thông tin điện 

tử của trường, bảng tin , nơi sinh hoạt văn hóa hoạt động của trường; 

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các 

cuộc thi tập huấn đến toàn thể giáo viên và học sinh. 

III. Nội dung tuyên truyền 

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Chính phủ về thực hiện công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ, quản lý và sử dụng tiết kiệm 

kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; đảm bảo sử dụng đ ng mục đích, đ ng định mức chi tiêu và và chế độ tài 

chính hiện hành. Quản lý chặt ch  các khoản thu và nội dung chi t  nguồn thu, 

không được để ngoài sổ sách kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài 

chính theo đ ng quy định hiện hành; 

3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả . Các  

cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục công lập và toàn thể học 

sinh, sinh viên và cá nhân trong trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, 

trang thiết bị được nhà trường giao đảm bảo đ ng mục đích, tiết kiệm và có hiệu 

quả theo quy định . 

4. Thông tin về các phương tiện, thiết bị, linh kiện máy móc sử dụng tiết 

kiệm và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các giải pháp tiết kiệm. 

5. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải 

đảm bảo đ ng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, đ ng quy định pháp 

luật về đấu thầu, thẩm định giá và pháp luật có liên quan; không sử dụng tài sản, 

phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việc riêng. 
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6. Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, tạo thói 

quen cho mỗi CBGV, nhân viên và học sinh có ý thức tắt các thiết bị điện khi 

không cần thiết sử dụng. 

7. Sử dụng nước sinh hoạt phải thật tiết kiệm: sử dụng v a đủ và đ ng mục 

đích, không sử dụng nước b a bãi và không đ ng mục đích. Thường xuyên kiểm 

tra hệ thống dẫn nước, tránh để rò rỉ. Đặc biệt ý thức sử dụng nước ở các nhà vệ 

sinh. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xây dựng chương trình, hành 

động THT ,CLP. Chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những 

hành vi vi phạm, gây lãng phí xảy ra trong nhà trường. 

2. Công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo, 

toàn thể học sinh, sinh viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc 

THTK,CLP. 

3. Thanh tra nhân dân, tài chính, tổ chức phối hợp với công đoàn để theo 

d i đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch  tuyên truyền công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Giáo dục 

và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến Luật THTKCLP. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một hoạt động thường 

xuyên.Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật THTKCLP và các văn bản 

hướng dẫn thi hành nhằm đẩy mạnh công tác THTKCLP trong cơ quan, cơ sở 

giáo dục đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh, sinh viên về THTKCLP góp phần đưa Luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành THTKCLP đi vào cuộc sống./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp); 

- Các ĐC Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các Phòng CM, NV của Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT,  HTC, Thanh tra.Hằng TT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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