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         Lạng Sơn, ngày  27 tháng 12 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 
Dự Chương trình thăm và động viên ngành Tài chính, Ngân hàng  

thực hiện công tác quyết toán năm 2018 
 

Thực hiện chương trình công tác, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng 
chí dự Chương trình thăm và động viên cán bộ, công chức của ngành Tài chính, 
Ngân hàng tỉnh thực hiện công tác quyết toán năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời tham dự: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Tập thể lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Sở 
Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
Văn phòng UBND tỉnh. 

- Tập thể lãnh đạo và trưởng các phòng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh; Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển, 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước mời). 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thăm và động viên ngành Ngân hàng: 19 giờ 00 phút ngày 31/12/2018, tại 
trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. 

- Thăm và động viên ngành Tài chính: 20 giờ 00 phút ngày 31/12/2018, tại 
sở Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện:  

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo 
về công tác thu, chi, quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2018. 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt 
động năm 2018 của ngành Ngân hàng. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chuẩn bị địa 
điểm và các công việc liên quan để tổ chức Chương trình. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, 
nhiệm vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức tham dự mặc trang phục của ngành. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 
Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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