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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu  

hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Sở 

Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh 

phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí”, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, góp phần đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, 

xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong đời sống xã hội. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai và tham gia thực 

hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng 

bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm, 

hiệu quả; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn 

vị; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị và các đoàn thể, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong quá trình thực hiện. 

- Việc xem xét, đề nghị công nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng 

các điển hình, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào 

thi đua phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tạo động lực thúc đẩy 

Phong trào thi đua phát triển. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1478/QĐ-TTg 

ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/02/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí”; Quyết định số 84/QĐ-BTP ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 

2023 và các phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

và các tầng lớp nhân dân. 

2. Thi đua tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục quán 

triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng 

phí trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ được giao; thực hiện 

đúng dự toán ngân sách nhà nước được giao. 

3. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí nhà nước; mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, bảo đảm 

đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định; 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) để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, rà soát các 

nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; đẩy mạnh thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả 

thời gian lao động. 

4. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng 

năm, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm tại cơ 

quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; định kỳ và đột 

xuất đánh giá kết quả thực hiện theo quy định. 

5. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 

nhằm bảo đảm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và 

giảm chi phí cho các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động xã hội; tích cực tham 

gia xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số.  



3 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này; quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động đơn vị mình; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Sở (qua 

Văn phòng Sở tổng hợp) theo quy định. 

 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở; 

- PTP các huyện, thành phố;        (T/hiện)                              

- CC, VC, NLĐ Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, VP.NHHương. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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