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P.Trần Phú, ngày 15 tháng 03 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

phường Trần Phú năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

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 08/9/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hải Dương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

tỉnh Hải Dương năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hải Dương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí thành phố Hải Dương năm 2022; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường Trần Phú, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

kiệm, chống lãng phí phường Trần Phú năm 2022. 

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

Điều 3. Các ông (bà) công chức: Văn phòng -Thống kê, Tài chính - Kế toán 

phường, các ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức, các ông (bà) là Bí thư, 

Trưởng khu dân cư căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Trang thông tin CCHC phường; 

- Các ban, ngành, đoàn thể, các TCCTXH; 

- Các ngành sử dụng ngân sách; 

- Các khu dân cư; 

- Lưu: VP.. 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Thu Hà 



 

 


