
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 3  năm 2020 

 

GIẤY MỜI   
Dư ̣họp xem xét Kế hoạch rà soát phương tiện giao thông vận tải và đề án 

chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

  

 

Thưc̣ hiêṇ Chương trình công tác tháng 3/2020, 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, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,  

Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, UBND 

thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp. 

          2. Nội dung  

 Xem xét kế hoạch rà soát phương tiện giao thông vận tải và đề án chống thất 

thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

         3. Thời gian, điạ điểm  

- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/3/2020 (thứ Hai). 

- Điạ điểm: tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

  - Sở Giao thông vận tải báo cáo về dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ 

chức rà soát tổng thể phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh. 

- Cục Thuế tỉnh báo cáo về dự thảo Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt 

động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị 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 họp đúng thời gian điạ điểm 

nêu trên./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

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

- 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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