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        Số:  70 /TB-STC                  Lạng Sơn, ngày  21 tháng 6 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Họp giao ban lãnh đạo Sở với lãnh đạo các Phòng Sở Tài chính 

 

Kính gửi:  

-  Ban Giám đốc Sở;  

- Các đồng chí Trưởng phòng,  Chánh Thanh tra,  

   Chánh Văn phòng  Sở Tài chính. 

Thực hiện Quy chế làm việc; Chương trình, kế hoạch công tác của Sở 

Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 

19/6/2018 về việc tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Sở với lãnh đạo các Phòng, 

Văn phòng, Thanh tra (gọi chung là Phòng) vào thứ hai hàng tuần. 

Sở Tài chính Thông báo họp giao ban (thứ hai) tuần tới, cụ thể: 

Thời gian: 14 giờ ngày 25/6/2018  

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 của Sở Tài chính 

Nội dung: Các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 

được giao trong tuần theo Thông báo số 69/TB-STC, ngày 19/6/2018 Kết 

luận cuộc họp ngày 19/6/2018 của Giám đốc Sở, những công việc phát sinh 

trong tuần, những công việc còn chậm thời gian UBND tỉnh giao, những khó 

khăn vướng mắc báo cáo Giám đốc kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết… 

Tổ công tác của Giám đốc Sở theo Quyết định số 33/QĐ-STC, tổng 

hợp theo dõi các nhiệm vụ UBND tỉnh giao quá hạn, trong hạn báo cáo tại 

cuộc họp.  

 Chánh Văn phòng Thông báo đến các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó 

Trưởng phòng dự họp đông đủ./. 

 

Nơi nhận: 
TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như kính gửi; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu VT.       

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Đỉnh 
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