
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:1523/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  03  tháng 5  năm 2018 

V/v làm việc với Đoàn kiểm tra   
của Thanh tra Bộ Tài chính. 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 344/TTr-HCSN ngày 02/5/2018 của Thanh tra Bộ 
Tài chính về việc triển khai cuộc  kiểm tra về công tác chấp hành pháp luật phí, 
lệ phí, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến     
như sau: 

1. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện: 
Cao Lộc, Văn Lãng và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu và làm 
việc với Đoàn Kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công văn 
trên. Báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc khi Đoàn công tác của Thanh tra Bộ 
Tài chính kết thúc đợt kiểm tra. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 
cơ quan liên quan bố trí phòng họp tại trụ sở UBND tỉnh để các đơn vị liên quan 
làm việc với Đoàn Kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính. 

3. Các đơn vị được kiểm tra có tên tại Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 
19/4/2018 của Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm cử lãnh đạo tham dự cuộc 
làm việc với Đoàn Kiểm tra theo đúng thành phần, thời gian yêu cầu tại Công 
văn số 344/TTr-HCSN ngày 02/5/2018. 

 (Công văn số 344/TTr-HCSN và Quyết định số 61/QĐ-TTr được gửi kèm qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính, các đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- Cục Thuế; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, KTCN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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