
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 259/UBND-VP Văn Quan, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến Kho bạc Nhà 

nước tại huyện Văn Quan 

 

 

       

       Kính gửi:  

       - Các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện; 

      - Kho bạc Nhà nước huyện; 

      - Các chủ đầu tư trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 212/UBND-KSTT ngày 14/3/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà 

nước. Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn huyện Văn Quan, 

UBND huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện, các chủ 

đầu tư phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước huyện Văn Quan triển khai, 

thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn, bảo mật thông 

tin trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn huyện. Thời gian 

triển khai, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn 

huyện từ tháng 4/2019. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện về nguồn 

kinh phí trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định. 

3. Kho bạc Nhà nước huyện Văn Quan có trách nhiệm phối hợp với 

VNPT huyện Văn Quan tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước, các chủ đầu tư và hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

trong quá trình triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- VNPT huyện Văn Quan; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT.                                                             
 

CHỦ TỊCH  

 

 

   (Đã ký) 

 

 

Lương Mai Tú 
 


