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S: 3308/UBND-TM
V/v Báo cáo tInh hmnh thtrc
hin Ngh djnh 32/2019/NDCP cüa ChInh phü

Quáng Trl, ngày.t tháng -nám 2020

KInh gi:ri: S Tài chInh

Ngày 17/7/2020, B Tài chinh co Cong van so 8688/BTC-HCSN V/v Báo
cáo tInh hInh thirc hiên Ngh djnh so 32/2 019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh
phü ye quy djnh giao nhim v, dt hang hoc dâu thâu cung cap san phâm, djch v
cong scr diing ngân sách nha nuc (Gii kern,), UBND tinh Co kiên nhi.r sau:
Giao Sà Tài chInh chi tn, ph& hqp vOi các ngành, dja phiicing lien quan: can cr

noi dung ti Cong van trén, tOng hçip báo cáo giri Bô Tài chInh darn báo ding thOi gian
quy djnh./.

Noi n/ian:
- Nhu trên;
-Li.ru:VT,TM.
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BQ TA! CHINH
/BTC-HCSN
S&
V/v báo cáo tInh hinh thirc hin
O19fND-CP
Nhi d,.,

Ha N5i, ngàyf

tháng 7 näm 2020
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'Inhgir: Uy ban nhân dan các tinh, thành phO trrc thuçc Trung uang.

Ngàyd.1.
....ChInh•phiidã ban hành Nghj djnh s 32/2019/ND-CP ngây 10/04/2019 ye
vii, dt hang hoc dâu thâu cung cap san phâin, djch vit
côngsCr dung ngân sách nhà nu&c tü nguôn kinh phi chi tht.thng xuyên (sau day
gi tat là Nghj djnh so 32/20191ND-CP). Nghj djnh có hiu hrrc thi hành t1r ngày
01/6/2019 và áp ding tr näm ngân sách 2019.

Chuyn:4

Trong thii gian qua, Uy ban nhân dan thãnh ph Ha Ni có báo cáo Thu
tuàng ChInh phü ye mt so vuâng mc trong q ua trinh thiic hin Nghj djnh so
32/201 9/ND-CP.
Van phông ChInh phCi có cong van s 53281VPCP-CN ngày 0 1/7/2020
thông báo ' kiên chi do cüa Thu tu&ng ChInh phü yêu câu B Tài chmnh x& 1
ngay các kiên nghi cüa Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni và tong hçip chung
tháo gi trên cã nuOc.
Thçrc hin ? kin chi do cüa Thu ttx&ng ChInh phü tai van ban s
5328/VPCP-CN nêu trên, B Tâi chInh dê nghj Uy ban nhân dan các tinh, thành
phô trrc thuc Trung J.xang báo cáo tInh hInh trién khai Nghj djnh sO
32/2019/ND-CP ti dja phuang trong thi gian qua, trong do tp trung vào các
ni dung: (1) Cong tác ban hãnh các van bàn hr&ng dn theo thâm quyén, to
chic kiêm tra, giám sat th1rc hin ti dja phi.rang; (2) Dánh giá tInh hInh thirc
hin t?i dja phucing (nhix kêt qua thirc hin dâu thâu, dt hang, giao nhim v'i
cung cap san phâm, djch vii cOng theo các linh virc; nhQng khó khän vi.ràng mac
và các ni dung dja phi.rcing ctã xcr 1 theo thám quyên, nêu có); (3) Dê xuât, kiên
nghj ye ca ché chinh sách (nêu co).
Báo cáo các ni dung hen xin g1r1 v B Tài chInh (V'i Tài chmnh Hành chInh
sr nghip) tru*c ngãv 3 Q'7/2020.
B Tài chInh trân tr9ng cam an và rt mong nhn duçxc sir quan tam, phM
hcip cüa Uy ban nhân dan các tinh, thành phô./.
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