
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 711 /STC-HCSN 
 

Lạng Sơn, ngày    tháng 4 năm 2018 
 

V/v tham gia, góp ý kiến vào dự 

thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng 
Dự án Luật thuế tài sản. 

 

                                                                                                                                                                 

   

   Kính gửi: 

  - Các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 4294/BTC-CST ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về 

việc lấy ý kiến hỗ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản; 

 Căn cứ Công văn số 1369/VP-KTTH ngày 23/4/2018 của Văn phòng UBND   

tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyêñ Công Trư ởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh: “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế, các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, có ý kiến tham gia trực tiếp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công văn 

trên”. 

Sở Tài chính đề  nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố quan tâm thực hiện, tham gia góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình về 

đề nghị xây dựng Dự án Luật thuế tài sản, gửi về Sở Tài chính (phòng Tài chính 
Hành chính sự nghiệp) chậm nhất ngày 03/5/2018 để xem xét, tổng hợp ý kiến gửi 

Bộ Tài chính theo yêu cầu. 

(Dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Dự án Luật thuế tài sản gửi kèm Công 
văn này), 

Sở Tài chính đề nghị đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                             

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chánh VP; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu VT, TCHCSN. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 Vũ Hoàng Quý 
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