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GIẤY MỜI   
Dự họp về công tác chuẩn bị giao chỉ tiêu kế hoạch  

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. 
 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 
- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục Trưởng: 

Cục Hải quan, Cục Thuế; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. 
          2. Nội dung: Tình hình thu ngân sách năm 2018; công tác chuẩn bị giao 
chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. 
         3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 11/10/2018 (Thứ Năm). 
- Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến II, trụ sở UBND tỉnh. 
4. Giao nhiệm vụ 

  - Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo tình hình phân bổ dự toán chi ngân sách 
nhà nước năm 2019. 
 - Cục Hải quan chuẩn bị báo cáo tình hình thu ngân sách năm 2018; dự 
kiến phân bổ thu ngân sách nhà nước năm 2019 cho các chi cục Hải quan (Có 
biểu chi tiết giao cụ thể cho từng đơn vị và từng khoản thu, sắc thuế năm 2018 
và dự kiến năm 2019) 

- Cục Thuế báo cáo về tình hình thu ngân sách 9 tháng, ước cả năm 2018 
và công tác chuẩn bị giao thu nội địa cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh (Có biểu 
chi tiết giao cụ thể cho từng đơn vị và từng khoản thu, sắc thuế năm 2018 và dự 
kiến năm 2019) 

- Các thành phần tham dự họp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 
(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp) 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Phòng HC-QT, TT Tin học-Công báo; 
- Lưu VT.KTTH(LTH).  

 

TL.CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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