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GIẤY MỜI 

Tham dự thảo luận dự toán NSNN năm 2022 
  

 Thực hiện Giấy mời số 214/GM-STC ngày 20/9/2021 của Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn về việc Thảo luận đánh giá dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán 

NSNN năm 2022. 

 Để đảm bảo chuẩn bị tốt cho buổi thảo luận. Ủy ban nhân dân huyện mời các 

đơn vị tham gia thảo luận về đánh giá tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 

năm 2021 và xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022. Cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo phòng Tài chính - kế hoạch; Cán bộ tổng hợp (ngân sách huyện, 

ngân sách cấp xã). 

 - Kế toán các đơn vị: Phòng Lao động, thương binh, xã hội – Dân tộc huyện; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện. 

 2. Thời gian 

 - Thời gian thảo luận: 01 ngày: buổi sáng từ 7giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút. 

 3. Địa điểm 

 Tại trụ sở Sở Tài chính, phố Nguyễn Chí Thanh, khu tái định cư NamThành 

phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Chuẩn bị nội dung:  

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu, nội dung cuộc thảo luận theo nội dung trong Giấy mời số 214/GM-

STC ngày 20/9/2021 của Sở Tài chính. (Kèm theo Giấy mời của Sở Tài chính) 

Đề nghị các đồng chí Kế toán các phòng, đơn vị chủ động chuẩn bị hồ sơ tài 

liệu liên quan đến lĩnh vực của đơn vị mình  

 UBND huyện kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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