
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 178 /GM-UBND 
 

           Chi Lăng, ngày  30 tháng 9 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Dự họp tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020 

 

 Thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của UBND huyện 

Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện 

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

UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần tham dự cuộc 

họp, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần:  

- Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; 

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

định số 3791/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 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. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu). 

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

 4. Nội dung: Họp đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 và 

phương án thu 3 tháng cuối năm 2020. 

 5. Công tác chuẩn bị: 

 - Giao Chi Cục thuế khu vực I chuẩn bị báo cáo thu ngân sách 9 tháng, 

phương án thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020 phục vụ cuộc họp. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi 

ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2020. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung ý kiến theo nhiệm vụ được 

phân công. 

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

khác để làm việc. 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành phần mời; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nông Thị Lụa 
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