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V/v triển khai thực hiện Nghị định 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. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4809/VPUBND-NC ngày 

27/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 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 theo Công văn số 

9225/BTC-QLCS ngày 12/8/2019 của Bộ Tài chính; 

Theo Công văn 2583/STC-GCS ngày 22/10/2019 của Sở Tài chính về việc 

triển khai thực hiện Nghị định 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, 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn văn nội dung Nghị định số 

63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ ban hành 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. Nghị định này có hiệu lực kể 

từ ngày 01/9/2019. 

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

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế http://soyte.angiang.gov.vn) 

Nhận được Công văn này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản 

ánh về  Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính xem xét trình cấp thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

Trân trọng kính chào! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 

(*) Đính kèm CV2583/STC-GCS  

22/10/2019 của Sở Tài chính  
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