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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết trực tuyến ngành tài chính năm 2019 

 

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính. 

 Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 10/01/2020 (Thứ Sáu). 

  a  i  : Phòng họp trực tuyến - Kho bạc Nhà nước tỉnh (Số 177 Đường 

Xuân Diệu - Thành phố Hà Tĩnh). 

Thành phần tham dự, kính  ời:  

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Kế 

hoạch và Đầu tư;  

- Các đồng chí lãnh đạo và Trưởng các phòng, đơn vị liên quan của các 

sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin.   

Giao Sở Tài chính: 

- Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà 

nước năm 2019, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân 

sách nhà năm 2020 của tỉnh; gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 

tỉnh trước 16h00’ ngày 09/01/2020 để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Liên hệ với Bộ Tài chính để lấy tài liệu, tổ chức in, sao phục vụ cho Đại 

biểu tham dự; 

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất 

phục vụ Hội nghị (kiểm tra, chạy thử toàn hệ thống trong ngày 09/01/2020). 

Đề nghị Đại biểu tham gia đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

  TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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