
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND           TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố 

 

 Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức cuộc họp ban 

chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau:  

1. Thành phần: 

- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ 

đạo thu NSNN thành phố; 

- Các thành viên BCĐ thu NSNN thành phố (theo Quyết định số 456/QĐ-

UBND ngày 04/3/2022); 

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

2. Thời gian và địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 08/3/2023 (Thứ Tư); Tại 

phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

3. Nội dung: Công tác thu ngân sách nhà nước tháng 2 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2023 của Ban Chỉ đạo thu ngân 

sách thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao Chi cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo nội dung cuộc họp, gửi các thành phần dự họp 

chậm nhất 11 giờ 00 phút, ngày 07/3/2023. 

 - Các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.   

 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBNDTP; 

- C, PCVP + CV;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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