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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

tỉnh Ninh Thuận năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; 

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

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 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 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 752/BTC-PC ngày 21/01/2022 của Bộ Tài chính về 

việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 686/TTr-STC ngày 

08/03/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 

22/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau: 
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- Bổ sung vào Khoản 1, Mục II: 

+ “Tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 38 - 39% tổng chi ngân 

sách nhà nước. Tiết kiệm và cắt giảm bình quân 10% dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (trừ các khoản 

tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho 

con người theo chế độ) so với dự toán năm 2021; 

+ Riêng các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, mức giảm tối thiểu là 15% dự toán chi 

thường xuyên (ngoài quỹ lương và các khoản chi cho con người), trước khi cơ quan 

có thẩm quyền quyết định phân bổ và giao dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương 

(chỉ tiêu này địa phương chưa triển khai)”. 

- Bổ sung vào Khoản 2, Mục II: 

“Thực hiện bố trí vốn tập trung, đảm bảo tuân thủ thời gian bố trí vốn thực 

hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; hạn chế tối đa việc kéo dài 

thời gian thực hiện và bố trí vốn. Thực hiện bố trí vốn đầu tư công có trọng tâm, 

trọng điểm. Ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 

50% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng trước năm 2022, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước 

ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư, nhiệm vụ quy hoạch; các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022; bố trí 

vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên 

vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí 

đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công 

mới đủ thủ tục đầu tư.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ 

chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, TCDNC, HC-QT; 

- Lưu: VT, KTTH. NDT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Quốc Nam  
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