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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 
Thực hiện Công văn số 1376/NHNN-QLNH ngày 07/3/2019 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp triển khai công tác quản lý ngoại hối 
biên giới Việt Nam- Trung Quốc, UBND tỉnh mời các sở, ngành dự cuộc làm 
việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Lãnh đạo các vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Trao đổi về công tác quản lý ngoại hối đối với hoạt động 
thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 21/3/2019 (Thứ Năm). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh là đơn vị đầu mối; chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về 
tình thực hiện quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới trên địa 
bàn tỉnh, tài liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh tham dự cuộc làm việc; phối hợp với Văn 
phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị các nội 
dung liên quan đến công tác tổ chức cuộc làm việc.  

- Các sở, ngành tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Các dự thảo báo cáo và tài liệu liên quan gửi UBND tỉnh trước ngày 
19/3/2019). 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
  



 2

 


		2019-03-13T08:12:02+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




