
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 201/SXD-TTrXD 

V/v triển khai thực hiện Luật Thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí đến các 

sở chuyên ngành và quận, huyện  

 

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2015 

 

Kính gửi:   
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Công thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

165/UBND-XDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

Sở Xây dựng triển khai đến các sở chuyên ngành và quận, huyện Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể như sau: 

1. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 của Quốc 

hội được đăng tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (địa chỉ: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban). 

Luật gồm gồm 05 Chương 80 Điều: 

- Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10); 

- Chương II: Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một 

số lĩnh vực: (từ Điều 11 đến Điều 66) 

+ Mục 1: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực 

hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ (từ Điều 11 đến Điều 16); 

+ Mục 2: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê 

duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (từ 

Điều 17 đến Điều 27); 

+ Mục 3: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng 

phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong 

khu vực nhà nước (từ Điều 28 đến Điều 32); 
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+ Mục 4: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; 

quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công 

cộng (từ Điều 33 đến Điều 45). 

+ Mục 5: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, 

sử dụng tài nguyên (từ Điều 46 đến Điều 53). 

+ Mục 6: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, 

quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước (từ 

Điều 54 đến Điều 58). 

+ Mục 7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (từ Điều 59 đến Điều 62). 

+ Mục 8: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và tiêu dùng (từ Điều 63 đến Điều 66). 

- Chương III: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí (từ Điều 67 đến Điều 75); 

- Chương IV: Khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm (từ Điều 76 

đến Điều 78); 

- Chương V: Điều khoản thi hành (từ Điều 79 đến Điều 80). 

2. Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 của Quốc 

hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 thay thế Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 

Quốc hội. 

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ kính đề nghị các sở chuyên ngành và 

quận, huyện nghiên cứu thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;                                                                                                                             
- UBND TPCT (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Các phòng chuyên môn của SXD; 

- Các đơn vị thuộc SXD; 

- Trang Thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT, TTrXD.  
D:\Huy\Van ban 2015\Congvan 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Chí Nhân 
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