
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 172/QĐ-UBND      Trà Cú, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

 

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 
 

 

  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 8/9/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Trà Cú về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Trà Cú về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu 

chi ngân sách năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trà Cú ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 14/TTr-TC-KH ngày 10/02/2022 của Trưởng phòng Tài 

chính – Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (b/c); 

- TTHU - HĐND huyện; 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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