
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019 
 

Thực hiện Giấy mời số 518/GM-VP ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về 

việc dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019, Ủy 

ban nhân dân tỉnh mời các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị trên như sau:  

1. Thành phần mời 

1.1. Lãnh đạo UBND tỉnh: 

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

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

1.2. Ban lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn (Giao Thủ trưởng các đơn vị mời). 

2. Nội dung: Động viên khóa sổ thu chi NSNN năm 2019 để đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ tài - chính ngân sách nhà nước năm 2019 

2. Thời gian tổ chức: từ 15 giờ 00, ngày 31/12/2019. 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Trụ sở  Kho bạc nhà nước tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị  

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, các cơ 

quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo 

trong Hội nghị; tài liệu  gửi UBND tỉnh chậm nhất vào chiều ngày 30/12/2019. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Hội nghị. 

- Các thành phần tham dự phối hơp̣ với Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo, tài 

liệu theo chức năng, nhiệm vụ. 

     Kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                              

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP, KTTH, HCTC, QTTV, TH-CB; 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- Lưu: VT, KTTH(LTH).  

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-12-30T07:29:51+0700


		2019-12-30T08:17:38+0700


		2019-12-30T08:17:38+0700


		2019-12-30T08:17:38+0700




