
 

 

 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự giới thiệu ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác  

quản lý tiền lương tại huyện Đăk Hà 
 

   

 Theo đề nghị của Văn phòng đại diện tại Buôn Ma Thuật - Công ty Cổ phần 

MISA về việc đề xuất kế hoạch giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý tiền lương tại huyện Đăk Hà. Ủy ban nhân dân huyện kính mời tham dự buổi 

giới thiệu nền tảng Quản lý tài chính MISA Fingov và đề xuất phần mềm Quản lý tiền 

lương cho các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Hà, như 

sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo và 02 chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên phòng Nội vụ; 

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Đơn vị giới thiệu: Công ty cổ phần MISA. 

3. Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 09/9/2022 (Thứ 6). 

4. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Đăk Hà. 

Kính đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Công ty cổ phần MISA; 

- LĐ UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

Số:        /GM-UBND  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

         Đăk Hà, ngày        tháng        năm   
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