UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 452/STNMT-VP

Bình Thuận, ngày 01 tháng 02 năm 2018

V/v triển khai thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, tham nhũng và tổ
chức tốt các hoạt động đón Tết
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Kính gửi: Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
Để tổ chức thực hiện tốt việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng
ngừa tham nhũng và tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
năm 2018; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ
chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:
1. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết trên tinh
thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh và an toàn.
 Tổng vệ sinh cơ quan, bỏ rác đúng quy định, sắp xếp lại vật tư, thiết bị,
biên tập tài liệu, hồ sơ lưu trữ; kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo
tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm
2018.
 Tăng cường biện pháp chủ động phòng, chống cháy, nổ và thực hiện tốt
việc tiết kiệm, sử dụng hợp lý điện nước tại cơ quan, đơn vị; bố trí lực lượng
trực sẵn sàng 24/24 để xử lý kịp thời những công việc, vấn đề phát sinh trong
dịp Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị.
 Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động thuộc thẩm quyền quản lý của phòng, đơn vị về an toàn giao thông;
trong đó đặc biệt chú ý đến vấn đề giới hạn tốc độ và nồng độ cồn đối với người
điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tuyệt đối không sử dụng pháo hoặc
vật liệu tương tự; tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực,
mê tín dị đoan, cờ bạc…
 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trước và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
 Thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động treo cờ
tổ quốc tại cơ quan, gia đình theo thời gian quy định. Ngay sau thời gian nghỉ
Tết theo quy định, các phòng, ban, đơn vị phải nhanh chóng đưa hoạt động của
đơn vị hoạt động bình thường và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo
Kế hoạch công tác đã được giao năm 2018.

2. Về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
 Các phòng, đơn vị tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động triển khai thực hiện tốt Quyết định số 64/2007/QĐTTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về
việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có
sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 40 CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 Không tổ chức các đoàn đến các cơ quan chúc Tết lẫn nhau; không tổ
chức tiếp đón, tiếp khách tại trụ sở cơ quan; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà
cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định, quy
chế chi tiêu vào các hoạt động trong dịp Tết.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội
dung chỉ đạo tại Công văn này, các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết phải
báo cáo ngay Lãnh đạo Sở xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện và có báo cáo
gửi về Sở (thông qua Văn phòng Sở) qua hộp thư điện tử theo địa chỉ Email:
thanhthuy@stnmt.binhthuan.gov.vn trước ngày 19/02/2018 (nhằm ngày mùng 4
Tết Nguyên đán Mậu Tuất) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
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- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP(Thúy, net)
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