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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 
Thực hiện Công văn số 2630/BTC-VP ngày 08/3/2019 của Bộ Tài chính 

về việc đăng ký lịch làm việc, UBND tỉnh mời các sở, ngành dự cuộc làm việc 
với Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

- Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên 
và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan, 
Thanh tra tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục 
Quản lý thị trường. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00’, ngày 14/3/2019 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Giao nhiệm vụ 

- Sở Tài chính là đơn vị đầu mối; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan chuẩn bị dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình thực hiện các nhiệm 
vụ tài chính – ngân sách năm 2018-2019, tài liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh tham dự 
cuộc làm việc; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Bộ Tài chính 
chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cuộc làm việc.  

- Cục quản lý thị trường chuẩn bị dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về công 
tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2018-2019. 

- Các sở, ngành tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Các dự thảo báo cáo và tài liệu liên quan gửi về UBND tỉnh trước ngày 
12/3/2019). 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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