
UỶ BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

                                                                                                                                                          

Số: 358 /GM-UBND           Lạng Sơn, ngày  23 tháng   9  năm 2019
 

GIẤY MỜI   
Dự họp về giao nhiệm vụ thực hiện thu Phí theo Nghị quyết 

 số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

          2. Nội dung: Xem xét việc giao nhiệm vụ thực hiện thu Phí theo Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

         3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/9/2019 (Thứ Tư) 

- Địa điểm: Tại phòng họp A3, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

  - Kho bạc nhà nước chuẩn bị báo cáo về việc xoá bỏ điểm giao dịch 
thường xuyên ngoài trụ sở Kho bạc nhà nước tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu 
Nghị, Cốc Nam, Chi Ma; đề xuất việc thu Phí tại các cửa khẩu hiện nay đang 
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu Phi. 

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

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm 
nêu trên./.  

 
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 
 


		2019-09-23T15:05:03+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-09-23T15:05:20+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




