ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
____________

Số:

114 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Long An, ngày 02 tháng 3 năm 2020
GIẤY MỜI

Kính gửi:
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giao thông
vận tải, Công Thương, Tài chính, Thông tin và
Truyền thông;
- Cục Hải quan Long An, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Báo Long An, Đài PT và TH Long An;
- Cơ quan thường trú Thông tấn xã VN tại Long An;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh kính mời Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các
cơ quan, đơn vị, địa phương theo danh sách trên đến dự Hội nghị trực tuyến tổng
kết công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và công tác phòng,
chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh
Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06/3/2020 (thứ Sáu).
Địa điểm:
- Cấp tỉnh: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
- Cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến của các địa phương.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời các đơn vị có liên quan cùng dự; chuẩn
bị nội dung, tài liệu và gửi email đến địa chỉ webmaster@longan.gov.vn đăng tải
trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trước 14 giờ ngày 05/3/2020 để các cơ quan,
đơn vị truy cập và chủ động in tài liệu mang theo dự họp; phối hợp với Trung tâm
PVHN chuẩn bị phòng họp và làm công tác tổ chức Hội nghị.
UBND các huyện, thị xã, thành phố mời lãnh đạo các ban, ngành có liên
quan của địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn cùng dự.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp VNPT Long An thực
hiện kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền đảm bảo an toàn, thông suốt
phục vụ Hội nghị, không để xảy ra sai sót.
Báo Long An, Đài PT và TH Long An cử phóng viên đến dự để đưa tin.

Đề nghị các đại biểu sắp xếp tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và
thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tỉnh SX;
- CVP, Phó CVPkt;
- VNPT Long An (để phối hợp);
- Phòng: KTTC, HCQT;
- Trung tâm PVHCC;
- Trung tâm Phục vụ hội nghị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Nguyen.
GM_HN ATTP NONG NGHIEP_7H30_ 06.3.2020

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hòa

2

