
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  

Số:           /GM-CTQNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 

GIẤY MỜI
Về việc xử lý tiền thuê đất đối với Cửa hàng thương mại tại huyện Trà Bồng 

của Công ty Cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3901/UBND-KTN 
ngày 04/8/2022 về việc xử lý tiền thuê đất đối với Cửa hàng thương mại tại thị trấn 
Trà Xuân, huyện Trà Bồng của Công ty Cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng 
Ngãi; Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp xử lý tiền thuê đất của Công ty 
Cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi.

1. Thành phần mời tham dự:
- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo phòng Quản lý HKDCN; 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thanh niên Xung 

phong Quảng Ngãi.   
2. Nội dung họp: xử lý tiền thuê đất đối với Cửa hàng thương mại tại thị 

trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng của Công ty Cổ phần Thanh niên Xung phong 
Quảng Ngãi.

3. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2022.
4. Địa điểm: Tại phòng họp Cục Thuế tỉnh (tầng 3), số 507 Quang Trung, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
5. Chuẩn bị nội dung: 
 Phòng HKDCN chuẩn bị nội dung về xử lý tiền thuê đất đối với Cửa hàng 

thương mại tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng của Công ty Cổ phần Thanh 
niên Xung phong Quảng Ngãi để trình bày tại cuộc họp.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham dự họp rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan 
đến việc quản lý sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng 
Ngãi đối với Cửa hàng thương mại tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng để có ý 
kiến tham gia tại cuộc họp. 

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự 
họp đúng thành phần và thời gian trên để cuộc họp đạt kết quả./.
Nơi nhận:             KT. CỤC TRƯỞNG
- Như thành phần; 
- Văn phòng (bố trí phòng họp);   
- Lưu: VT, HKDCN.

            PHÓ CỤC TRƯỞNG

                              Võ Hùng
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