
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

V/v thực hiện nghiêm túc quy 

định pháp luật về đặt hàng đối  

với sản phẩm, dịch vụ công ích 

thuộc lĩnh vực thủy lợi 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Công văn số 1038/SNN-KHTC ngày 04/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nhiệm vụ đặt hàng cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh đồng ý 

chưa triển khai thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2022 theo Quyết định số 729/QĐ-UBND  

ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh là chưa tuân thủ đúng quy định Luật Thủy lợi 

năm 2017, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy 

định 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.  

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong công tác tham mưu, các nội dung bảo đảm quy định của pháp luật; 

phối hợp Sở Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu tháo gỡ những khó 

khăn trong thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh bảo đảm quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội 

dung vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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