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GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổ thường trực giúp việc  

Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện 
  

 

Thực hiện Văn bản số 2376/NHNN-HTQT ngày 09/4/2021 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc mời họp Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 

quốc gia về tài chính toàn diện; UBND tỉnh ban hành chương trình dự Hội nghị 

ở điểm cầu Hà Tĩnh như sau: 

Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 ngày 14/4/2021 (Thứ Tư). 

  a  i  : Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin học, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Thành phần tham dự, kính  ời:  

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà 

Tĩnh; Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 

Công an tỉnh. 

Phân công nhiệ  vụ: 

- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan chuẩn bị báo cáo kết quả triển khai Chiến lược tài chính toàn diện 

trên địa bàn tỉnh và nội dung tham luận tại Hội nghị; giao Lãnh đạo Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh trình bày tham luận theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

- Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Chi 

nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần 

thiết phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 

- Viễn thông tỉnh: Bố trí cán bộ kỹ thuật phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Công 

báo - Tin học tỉnh đảm bảo đường truyền và vận hành trong suốt quá trình diễn 

ra cuộc họp. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH5.     

  TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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