
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2365 /STC-QLNS 

V/v góp ý dự thảo công văn 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 

31/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày  27 tháng  11  năm 2018 

    Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thanh tra tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4588/VP-KTTH ngày 16/11/2018 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ “Giao sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở Kế 

hoạch và Đầu tư, các cơ quan dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức 

thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ; báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2018”. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Tài chính đề nghị cục Thuế tỉnh, cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh tham gia góp ý dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 30/11/2018, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ 

dthnhung@langson.gov.vn. 

(Dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi kèm công văn này) 

 Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 

 

 

 

 Vũ Hoàng Quý 
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