UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:1013 /SGDĐT-KHTC
V/v tập huấn hướng dẫn công tác kế
toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Các Trường Trung học phổ thông công lập;
- Trường THCS&THPT dân tộc nội trú;
- Trung tâm Bồi dưỡng NVSP&GDTX tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Misa tổ chức tập
huấn phần mền quản lý thu và một số nội dung về công các nghiệp vụ kế toán,
phần mền quản lý tài sản theo Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 20/01/2020; Chỉ thị số
22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
1. Thành Phần: Phụ trách kế toán tất cả các đơn vị trực thuộc;
2. Thời gian: 02 ngày, khai mạc 8 giờ ngày 18/06/2020;
3. Địa điểm: Cơ sở 2 Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh tại thị Trấn Thiên
Cầm huyện Cẩm Xuyên.
(Khi đi tập huấn yêu cầu mang theo máy vi tính có phầm mềm kế toán và dự
liệu kế toán năm 2019).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ
thông, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT dân tộc nội trú, Giám đốc Trung tâm
Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên Hà Tĩnh cử cán bộ Phụ
trách kế toán của đơn vị mình tham gia đầy đủ đúng thời gian./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
Gửi bản điện tử.
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