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GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT;
Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Y tế;
Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.
Thực hiện văn bản số 407/GM-BNN-VP ngày 06/9/2022 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT (đính kèm); UBND tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị theo danh sách trên tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực
Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:
1. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Thời gian: 08 giờ, ngày 09/9/2022 (thứ Sáu).
3. Địa điểm, thành phần tham dự:
- Chủ trì: UBND tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì
tại điểm cầu tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trụ sở 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:
+ Chủ động liên hệ với Ban Tổ chức tại điểm cầu Trung ương để cập nhật
thông tin, tài liệu và đăng ký thành phần dự họp của tỉnh theo quy định.
+ Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh chuẩn bị phòng họp, hậu
cần phục vụ tại điểm cầu tỉnh.
+ Gửi chương trình tổ chức Hội nghị, nội dung, tài liệu liên quan đến địa
chỉ email webmaster@longan.gov.vn đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
trước 15 giờ ngày 08/9/2022 để các cơ quan, đơn vị truy cập và chủ động in tài
liệu mang theo dự họp.
- Giao Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với VNPT Long An tổ chức kiểm
tra thiết bị kỹ thuật, đường truyền đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt trong quá
trình diễn ra Hội nghị.
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Theo nội dung trên, các cơ quan, đơn vị sắp xếp tham dự Hội nghị đầy đủ,
đúng thành phần, thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Email: ocopvietnam@gmail.com;
- VNPT Long An (để phối hợp);
- Trung tâm PVHN tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (mời dự);
- Phòng: KTTC, VHXH, HCQT;
- Lưu: VT, Luan.
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