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Số: 153 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành  

Quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu tài chính, 
 tài sản công đức tại  di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư 
pháp; Tài chính; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh. 

          2. Nội dung 

Xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, quản 
lý, sử dụng nguồn thu tài chính, tài sản công đức tại di tích trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

          3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại phòng trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Giao nhiệm vụ 

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo nội dung 
cuộc họp, in phát tài liệu phục vụ cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Gửi kèm theo dự thảo Quyết định, Tờ trình số 36/TTr-SVHTTDL ngày 
29/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo cáo số 90/BC-STP của Sỏ 
Tư pháp qua eOffice). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH; TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH).    

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

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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