
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

V/v hỗ trợ ngân sách tỉnh để 

phục vụ công tác tổ chức đấu 

thầu tập trung mua vật tư, 

hoá chất, sinh phẩm năm 

2020 cho Sở Y tế 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Y tế; 

- Sở Tài chính. 

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 2158/SYT-KHTC ngày 28/8/2020 của Sở Y 

tế về việc báo cáo xin chủ trương hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đấu thầu tập 

trung mua vật tư y tế; hóa chất, sinh phẩm năm 2020; Công văn số 1848/STC-

HCSN ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính về việc kinh phí phục vụ công tác đấu 

thầu tập trung mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2020; đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý hỗ trợ cho Sở Y tế kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để phục vụ 

công tác tổ chức đấu thầu tập trung mua vật tư, hoá chất, sinh phẩm năm 2020 

với số kinh phí 266 triệu đồng như đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn trên.  

2. Giao Sở Tài chính tham mưu bổ sung cho Sở Y tế khoản kinh phí trên 

từ nguồn kinh phí quản lý hành chính khác đã được giao tại Quyết định số 

2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

(Công văn số 1848/STC-HCSN được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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