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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 07 tháng 01 năm 2022

/GM-UBND

GIẤY MỜI
Kính gửi :

- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: các Ban HĐND tỉnh; Liên đoàn Lao
động tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh;
- Thủ trưởng (phụ trách) các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Kho bạc nhà
nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục
Hải quan Long An; Cục Thống kê; Cục Quản lý thị trường
Long An; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng và phóng viên: Báo Long An; Đài Phát thanh
và Truyền hình Long An; Thông tấn xã Việt Nam chi nhánh
tại Long An.

UBND tỉnh kính mời Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường
trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng
ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị theo thành phần nêu trên và Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
1. Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.
2. Thời gian: 08 giờ, ngày 10/01/2022 (thứ Hai).
3. Địa điểm, thành phần:
- Tại phòng họp trực tuyến khối nhà cơ quan hành chính - chính trị tỉnh (số
02, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An): Bí thư Tỉnh ủy, Thường
trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Liên
đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các thành viên
UBND tỉnh và Thủ trưởng (phụ trách) các sở, ban, ngành theo danh sách nêu trên.
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- Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư, Chủ
tịch UBND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
4. Nội dung: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
năm 2022 (Đính kèm dự kiến chương trình Hội nghị).
5. Phân công thực hiện:
- Chậm nhất 10 giờ, ngày 07/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi nội
dung thuộc lĩnh vực phụ trách về Văn phòng UBND tỉnh (email:
ntnngoc@longan.gov.vn) để tổng hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
- Các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phóng viên truy cập
thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.longan.gov.vn) tại mục:
Tài liệu phục vụ họp - hội nghị để nhận, in tài liệu họp.
- Khẩu hiệu Hội nghị có nội dung thống nhất tại đầu cầu tỉnh và các điểm
cầu cấp huyện như sau:
HỘI NGHỊ
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
…, ngày 10 tháng 01 năm 2022

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Viễn thông Long
An thực hiện việc kiểm tra đường truyền, các điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc
họp.
Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên,
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Viễn thông LA;
- Phòng: THKSTTHC+KTTC+VHXH+HCQT;
- Ban NC-TCD;
- Trung tâm: PVHN+PVHCC;
- Lưu: VT, NN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

GMH-Trienkhainhiemvu2022

Nguyễn Anh Việt
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CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
(08 giờ, ngày 10/01/2022 tại Phòng họp trực tuyến
Khối nhà các cơ quan hành chính - chính trị tỉnh)
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Chánh Văn phòng UBND tỉnh).
2. Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Minh Lâm).
3. Trao đổi, thảo luận: các sở, ngành, địa phương phát biểu ngắn gọn, không
quá 07 phút, dự kiến như sau:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giải pháp thực hiện để đạt, vượt
chỉ tiêu tăng trưởng khu vực I.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải pháp thực hiện để đạt, vượt chỉ tiêu tăng
trưởng GRDP năm 2022.
- Sở Công Thương: Giải pháp để tiêu thụ nông sản bền vững và xây dựng
thương hiệu nông sản Long an.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực trạng và giải pháp giảm
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Long An.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực trạng và giải pháp quản lý hiệu quả
đất đai trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2030.
- Thành phố Tân An: Thực trạng và giải pháp triển khai thực hiện dự án Đ
ường Vành đai thành phố Tân An đạt tiến độ đề ra.
- Huyện Đức Hòa: Giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, bài học kinh
nghiệm trong việc GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
- Huyện Tân Hưng: Giải pháp đẩy nhanh tạo đột phá về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
- Huyện Cần Giuộc: Giải pháp triển khai thực hiện các công trình, dự án
trọng điểm trên địa bàn.
* Các sở, ngành, địa phương còn lại chuẩn bị nội dung phát biểu khi có yêu
cầu của lãnh đạo tỉnh.
4. Triển khai và giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022 (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa).
5. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.
6. Phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh./.

