
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 1119/UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 

của Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

Kính gửi:     

 

- Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị sự nghiệp, trường học trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 957/UBND-KTTH ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến 

nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/9/2019 theo đúng quy định. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. 

(Gửi kèm Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ 

trên hệ thống Eoffice của UBND huyện). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về UBND huyện Văn Quan (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) để tổng 

hợp, báo cáo. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thụ hưởng 

kinh phí ngân sách huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp, 

trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

  

 


