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GIẤY MỜI
Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thực hiện Công văn số 8907/BTC-VP ngày 24/7/2020 của Bộ Tài chính
về việc đăng ký lịch làm việc, UBND tỉnh mời các thành phần dự làm việc với
Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
1. Thành phần mời dự
- Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn;
- Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn;
- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền
thông, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản
lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Hiệp
hội Doanh nghiệp tỉnh.
2. Thời gian, địa điểm
Từ 8 giờ ngày 31/7/2020 (thứ Sáu), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.
3. Nội dung
Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính về
kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy
mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và kết hợp làm việc về tình hình thực
hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,
hàng giả.
4. Phân công chuẩn bị
a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục
Quản lý thị trường và cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo chung của UBND tỉnh
để làm việc với Đoàn kiểm tra theo nội dung yêu cầu; hoàn thành, báo cáo UBND
tỉnh chậm nhất ngày 29/7/2020.
b) Giao Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo về
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tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, xây
dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm
nhất ngày 28/7/2020 để tổng hợp vào báo cáo chung của UBND tỉnh;
- Làm đầu mối liên hệ với Đoàn công tác và thực hiện công tác hậu cần
phục vụ buổi làm việc.
c) Giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan
thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất
ngày 28/7/2020 để tổng hợp vào báo cáo chung của UBND tỉnh.
d) Các thành phần dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị
nội dung để báo cáo với Đoàn công tác tại cuộc họp.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, HC-QT, TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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