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Số:  90/GM-BCĐ Chi Lăng, ngày  10 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Dự Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện 

 

 Căn cứ Quyết định số 3730/ QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện Chi Lăng. 

 BCĐ thu ngân sách Nhà nước huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành 

phần tham dự cuộc họp, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần:  

- Ông: Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; 

- Các thành viên BCĐ thu ngân sách Nhà nước huyện Chi Lăng theo Quyết 

định số 3730/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Chi Lăng về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện Chi Lăng; 

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

 2. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2020 (Thứ Năm) 

 3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện Chi Lăng. 

 4. Nội dung: Họp đánh giá triển khai và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm 2020 để phán ánh kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện 

theo Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 31/3/2017, đồng thời nắm bắt những thuận 

lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị, tham gia ý kiến với đề án chống thất thu của 

các thành viên trong quá trình xây dựng và dự kiến lộ trình tổ chức thực hiện. 

 5. Công tác chuẩn bị: 

 - Giao Chi Cục thuế khu vực I chuẩn bị báo cáo, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp. 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

khác để làm việc. 

 Trân trọng kính mời các thành viên BCĐ thu ngân sách nhà nước huyện Chi 

Lăng tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành phần mời; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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