
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

          SỞ TÀI CHÍNH  
 

Số:  142/GM-STC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

    

   Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới  

về kinh tế tài chính, năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

        - Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở; 

        - Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND 

tỉnh về Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lạng Sơn năm 2018; Quyết định số 456/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018 của UBND 

tỉnh Phân bổ và giao dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. 

Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long tổ 

chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế tài chính, năm 2018. 

I. Thành phần, thời gian, địa điểm:  

1. Thành phần mời: 

- Sở Tài chính: Các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo, công chức các phòng, 

Văn phòng, Thanh tra; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố:  Lãnh đạo và chuyên 

viên Phòng Tài chính - Kế hoạch mỗi huyện 5-7 người.  

2. Thời gian: 02 ngày, từ 8h 00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 

25/11/2018 (Thứ bẩy và Chủ nhật). 

Đây là Hội nghị dành riêng cho công chức của Sở Tài chính và Phòng Tài 

chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. Vì cuối năm bận nhiều công việc, do 

vậy Giám đốc Sở quyết định tổ chức vào thứ bẩy và Chủ nhật để tạo điều kiện 

cho các đồng chí Lãnh đạo và công chức tham gia đầy đủ. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

II. Nội dung tập huấn:  

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế tài chính năm 2018 cho cán 

bộ, công chức Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành 

phố. 

 III. Kinh phí thực hiện: 
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  - Kinh phí đi lại, ăn ở của học viên do đơn vị cử tham dự Hội nghị thanh 

toán theo quy định hiện hành. 

 - Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng năm 

2018. 

Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu: 

- Các đồng chí Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Tài 

chính cử công chức tham dự Hội nghị đầy đủ.  

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố lập danh sách 

đăng ký cử lãnh đạo, công chức tham dự hội nghị. Danh sách dự hội nghị đề 

nghị các đơn vị lập (theo mẫu đăng ký) gửi về Sở Tài chính trước n gày 

20/11/2018, gửi bản điện tử vào địa chỉ Gmail: phngocstc@gmail.com  hoặc 

nhdinhstc@gmail.com để tổng hợp, tổ chức lớp học theo quy định. 

Mọi liên hệ trong quá trì nh triển khai thưc̣ hiêṇ đề nghi ̣ trao đổi trưc̣ tiếp 

với Sở Tài chính, qua Văn phòng Sở (đồng chí Nguyễn Hoàng Đỉnh, Chánh Văn 

phòng, số điêṇ thoaị : 02053 874295, di động 0913376979 hoặc Phạm Hồng 

Ngọc, chuyên viên Văn phòng số điêṇ thoaị : 02053878355, di động 

0942622966) để cùng thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

-  Chánh Văn phòng;   

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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     UBND HUYỆN …… 

PHÒNG TC-KH 

 

Số:        / 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

    

   Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2018 

 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố, đăng ký cán bộ, công chức 

tham dự hội nghị cấp nhật kiến thức mới về kinh tế, tài chính năm 2018. 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

    

 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng TCKH; 

- Lưu VT. 
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