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            Đức Thọ, ngày 04  tháng 12 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 

UBND huyện Đức Thọ phối hợp với Công ty Phần mềm MISA tập huấn 

phần mềm kế toán ngân sách xã, QLTS và phần mềm quản lý khoản thu của các 

trường học trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

1. Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh: 

 - Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính (kính mời dự khai mạc); 

*Ở huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện (kính mời dự khai mạc);  

- Trưởng phòng, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

* Ở đơn vị và các xã, thị trấn: 

- Kế toán các đơn vị HCSN, trường học và các xã, thị trấn. 

2. Thời gian:  02 ngày, bắt đầu vào lúc 8 giờ’, ngày 07/12/2020. 

3. Địa điểm:  

- Các đ/c Kế toán HCSN và các xã, thị trấn:  

(Tại Hội trường gác II - Cơ quan UBND huyện Đức Thọ). 

- Các đ/c Kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và THCS: 

 (Tại Hội trường Phòng giáo dục - Đào tạo huyện). 

  Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Công ty Phần mềm MISA, 

phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ tập 

huấn. 

Đề nghị các đại biểu về dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chánh, Phó VP Cấp uỷ-chính quyền huyện; 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo; 

- Đ/c Vân, Trường (P.vụ); 

- Lưu: VT, TC; 

- Gửi: VB giấy + Thư điện tử. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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