
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /VP-KTTH 
V/v xây dựng Quyết định bổ sung danh 

mục hàng hóa, dịch vụ vật tư y tế thực 

hiện kê khai giá tại Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Tờ trình số 49/TTr-STC ngày 20/3/2020 của Sở Tài chính về việc 

đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung danh mục hàng hóa, dịch 

vụ vật tư y tế thực hiện kê khai giá tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 

1032/STP-XD&KTVBQPPL ngày 24/3/2020 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý 

kiến đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung danh mục hàng hoá, 

dịch vụ vật tư y tế thực hiện kê khai giá tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy 

trình xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ 

vật tư y tế thực hiện kê khai giá tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 29/2018/QĐ-

UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn theo trình tự thủ tục rút gọn; 

hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Dương Văn Chiều      
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