
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN   

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                 

 

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh 
  

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh tổ 

chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Thu ngân sách nhà nước tỉnh - Chủ trì. 

          - Các thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh (theo Quyết định số 

2107/QĐ-UBND ngày 18/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh. 

 - Trưởng Ban chỉ đaọ thu ngân sách các huyện, thành phố. 

- Các Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 

(Giao Cục Thuế và Cục Hải quan mời). 

2. Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 

2020, phương hướng, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 12/01/2021 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan có liên quan 

chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp. 

- Ban chỉ đaọ thu ngân sách các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả 

thu ngân sách năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh chuẩn bị báo 

cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

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

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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