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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 909/Qð-UBND
ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

I. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2018:
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau ñây gọi là THTK, CLP)
của tỉnh năm 2018 là tiếp tục ñẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của ñời sống
kinh tế - xã hội tại ñịa phương; thực hiện có trọng tâm, trọng ñiểm ñể tạo chuyển biến
rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các
giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực ñể
thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn ñịnh ñời sống của nhân dân
trên ñịa bàn, bảo ñảm nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy ñịnh,
chỉ ñạo của Chính phủ.
2. Yêu cầu:
a) ðẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2018 ñể góp phần hoàn thành các chỉ
tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường ñược HðND tỉnh ñề ra tại Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2018 và gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương
trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP, Chương trình THTK, CLP của tỉnh giai
ñoạn 2016 - 2020;
b) THTK, CLP phải bám sát chủ trương, ñịnh hướng của ðảng, Nhà nước;
ñồng thời phải xác ñịnh THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù
hợp với từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; gắn với trách nhiệm của người ñứng ñầu
và phải ñược thực hiện ñồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực;
c) THTK, CLP phải ñược tiến hành ñồng bộ với các hoạt ñộng phòng chống
tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ
máy tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả;

