ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1435 /GM-UBND

Long An, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi :

- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh;
- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh;
- Thủ trưởng sở, ngành: 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; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Kho
bạc nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
Cục Hải quan Long An; Cục Thống kê tỉnh; Cục Quản lý thị
trường Long An; Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Bí thư, Chủ tịch UBND 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 tại Long An.

Thực hiện Công điện số 1293/CĐ-TTg ngày 21/9/2022; Công điện số
1342/CĐ-TTg ngày 28/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh
Chương trình Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (đính kèm);
UBND tỉnh kính mời Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị cấp tỉnh theo danh sách nêu trên và Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành
phố tham dự Hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ.
1. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An: Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Thời gian: 01 ngày, Thứ Bảy, ngày 01/10/2022
(Sáng từ 07 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 45 phút đến 17
giờ 30 phút).
3. Địa điểm:
- Tại phòng họp trực tuyến trụ sở UBND tỉnh Long An (số 61, Nguyễn
Huệ, phường 1, Tân An, Long An): Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh nêu
trên.
- Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư, Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
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4. Nội dung:
4.1. Nội dung trình bày và thảo luận:
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022; tình hình
triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
- Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.
- Báo cáo tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
4.2. Nội dung gửi tài liệu, không trình bày:
- Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2022.
- Báo cáo về công tác cải cách hành chính quý III/2022.
- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/03/2019
của Chính phủ.
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến 2030.
- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của
Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
quý III/2022.
- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực quý III/2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban
hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ 9 tháng năm 2022.
5. Phân công thực hiện:
5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực
phụ trách để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh khi có yêu cầu.
5.2. Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Viễn thông Long An
thực hiện việc kiểm tra đường truyền, chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần
thiết để phục vụ cuộc họp.
5.3 Về tài liệu phục vụ Hội nghị:
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- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Hành chính – Quản trị) chịu trách nhiệm
nhận tài liệu của Văn phòng Chính phủ và sao gửi tài liệu đến đại biểu tham dự
thông qua trục liên thông văn bản; chuẩn bị 10 bộ tài liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh.
- Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên
truy cập trên Hệ thống ICT và Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tải, in tài liệu dự
họp.
Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian nêu trên, thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
(Giấy mời này thay thế Giấy mời số 1407/GM-UBND ngày 23/9/2022 và văn
bản số 8996/UBND-THKSTTHC ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Viễn thông LA “phối hợp”;
- Phòng: THKSTTHC+KTTC+VHXH+HCQT;
- Ban NC- TCD tỉnh;
- Trung tâm: PVHN + PVHCC;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

GMH_HNTTCP-9thang2022 (dieuchinh)

Nguyễn Anh Việt

