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GIẤY MỜI 
Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP;  

Ban chỉ đạo 389 thành phố; Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước  
và công tác thu giá dịch vụ VSMT trên địa bàn thành phố năm 2018; 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 
 

 
 Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức Hội nghị 

Tổng kết Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP; Ban chỉ đạo 389 thành phố; Ban 

chỉ đạo thu ngân sách nhà nước và công tác thu giá dịch vụ VSMT trên địa bàn 

thành phố năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2019 với thành phần, thời gian 

và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành vệ sinh an toàn 

thực phẩm thành phố Lạng Sơn (theo Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 

23/8/2018; số 32/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND thành phố );  

- Các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2018 (theo 

Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND thành phố); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 

mại thành phố Lạng Sơn (theo Quyết định 3675/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của 

UBND thành phố); 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Lãnh đạo Công ty CP Chợ Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

- Trạm trưởng Trạm Y tế các phường, xã (đề nghị Trung tâm Y tế mời giúp);  

- Chủ tịch và kế toán 08 phường, xã; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29/01/2019 (Thứ Ba). 



3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở HĐND - UBND thành phố (Số 30 

Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị báo cáo và các tài 

liệu liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 

năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt cụ thể nhiệm vụ dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

4.2. Đội Quản lý thị trường số 01: Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác 

triển khai chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành 

phố năm 2018 và các tài liệu phục vụ cuộc họp. 

4.3. Chi cục Thuế thành phố: Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thu 

ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác triển khai thực hiện các 

đề án chống thất thu ngân sách trong năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2019 tren địa bàn thành phố và các tài liệu phục vụ cuộc họp. 

4.4. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Chuẩn bị báo cáo và các tài 

liệu về tổng kết công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

4.5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: Hoàn thiện market tại 

Hội trường, xong trước 09h00 ngày 29/01/2019. 

4.6. Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến đề xuất phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- CT, các PCT UBND TP (b/c); 
- CPVP, CV VP; 
- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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