UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1220/SYT-KHTC

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2020

V/v thanh toán không sử dụng tiền

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 218/UBND-KTN ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền
mặt theo nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 78
/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;
Thực hiện công văn số 668/SCT-QLNL ngày 09/6/2020 về việc đôn đốc
triển khai và báo cáo thanh toán không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết
02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-UBND. Trong đó, các đơn vị cần chú ý quan
tâm thực hiện nội dung như sau:
Để có số liệu báo cáo Sở Công thương, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo
cáo số lượng CCVCNLĐ trong đơn vị đã thực hiện và chưa thực hiện thanh toán
tiền điện không sử dụng tiền mặt đến Sở Y tế theo mẫu biểu gửi kèm Công văn
trước ngày 22/6/2020 để tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời gửi
file mềm vào địa chỉ e-mail: hoangthanhtrung.ls@gmail.com để tổng hợp.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ với
Đ/C Hoàng Thành Trung, cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện
thoại: 0913481688.
Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai và báo
cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trưởng, phó phòng KHTC;
- Lưu VT; (HTT).

Nguyễn Thế Toàn

