
 

 

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 10 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị của Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 3098/STC-HCSN ngày 24/10/2021 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo xem xét đề nghị ủy quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện mua sắm hàng hóa tại 

Tờ trình số 3072/TTr-BCH ngày 11/10/2021 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua 

sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; đối với nội dung hỗ trợ 

thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt, căn cứ dự toán được giao thực hiện thanh 

toán theo hóa đơn, chứng từ của nhà cung cấp điện, nước theo quy định.  

(Công văn số 3098/STC-HCSN gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở Y tế; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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