
UBND TỈNH SÓC RĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:  978 /STC-VP Sóc Trăng, ngày  26 tháng 3 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 81/2019/NĐ-CP ngày 

11/11/2019 của Chính phủ về 

phòng, chống phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt  

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Sở Tài chính 

  tỉnh Sóc Trăng. 

 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về 

phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 

Theo Công văn số 294/CAT-PV01 ngày 18/3/2020 của Công an tỉnh Sóc 

Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các nội dung quy định về 

nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Giám đốc Sở Tài chính triển khai toàn văn nội 

dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 nêu trên,  

Nội dung Nghị định được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 

đồng thời, đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn (Mục Chỉ đạo điều hành) 

Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức 

biết và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP. 
                 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
 

 
 

Chung Thanh Tâm 
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