
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v rà soát số lượng máy 

photocopy cần thiết trang bị và trình 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch/đề 

án trang bị máy photocopy tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

 

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Xem xét Công văn số 2428/STC-HCSN ngày 16/11/2020 của Sở Tài 

chính về việc xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai dự 

án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, đồng chí 

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để đảm bảo việc trang bị, mua sắm tài sản đúng quy định, phù hợp nhu 

cầu, tiết kiệm, hiệu quả, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Sở Tài chính, rà soát lại số 

lượng máy photocopy thực sự cần thiết trang bị, làm rõ căn cứ pháp lý, trên cơ 

sở đó trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoặc đề án, dự án triển khai trang bị 

máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục vụ tổ chức và 

công dân đến thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.  

(Công văn số 2428/STC-HCSN được gửi kèm theo qua VNPT- iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NV; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu VT, KT (NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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