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GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Long An, Đài PTTH Long An, Phân xã
Long An (cử phóng viên đến dự để đưa tin).
UBND tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo danh sách
trên tham dự Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao "Chuyển đổi sang hệ thống
lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chủ trì (đính kèm
Giấy mời số 487/GM-BNN-HTQT ngày 22/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT), cụ thể như sau:
1. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm.
2. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 45 phút, ngày 30/11/2021 (thứ Ba).
3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (số 61 Nguyễn Huệ,
phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
4. Công tác chuẩn bị:
- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ Chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh gửi về Văn phòng
UBND tỉnh chậm nhất 08 giờ, ngày 28/11/2021.
+ Mời đại diện các cơ quan liên quan thuộc Sở và một số doanh nghiệp,
hiệp hội tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp cùng dự.
+ Gửi các tài liệu có liên quan đến địa chỉ email webmaster@longan.gov.vn
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trước 14 giờ ngày 29/11/2021 để các
cơ quan, đơn vị truy cập và chủ động in tài liệu mang theo dự họp.
+ Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh chuẩn bị phòng họp, hậu
cần phục vụ hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
- Giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối họp với VNPT Long
An, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra thiết bị kỹ thuật, đường truyền
đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến cấp tỉnh trong quá trình
diễn ra hội nghị.
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành
phần và thời gian nêu trên; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
Covid - 19 theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnhKT,SX;
- CVP.UBND tỉnh;
- VNPT Long An (để phối hợp);
- Trung tâm PVHN tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (mời dự);
- Phòng: KTTC, HCQT;
- Lưu: VT, Nguyên.
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