
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:1059/UBND-TCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 15 tháng 10 năm 2019 

Về việc triển khai thực hiện quy định 

tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng Ngân sách Nhà nước 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 990/UBND-KTTH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định. 

- Rà soát các danh mục sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước do đơn 

vị trực tiếp thực hiện cung cấp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Tổng hợp 

báo cáo kết quả gửi UBND huyện (qua phòng Tài  chính - Kế hoạch) trước ngày 

16/10/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân 

sách Nhà nước theo quy định. 

- Chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất các đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ 

công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) thuộc phạm vi quản lý gửi 

UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) tổng hợp trình Sở Tài chính thẩm 

định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định mức giá tối đa làm cơ sở thực hiện việc 

đặt hàng hoặc đấu thầu từ năm 2020 và các năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 25/10/2019. 
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2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 


