ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
Số: 1738 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày

20 tháng 9 năm 2021

GIẤY MỜI
Kính gửi :

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ; 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 Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An; 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;
- Thủ trưởng và phóng viên: Báo Long An; Đài PTTH Long An.

UBND tỉnh kính mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo danh sách nêu
trên dự phiên họp lệ kỳ tháng 9/2021.
1. Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.
2. Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 22/9/2021 (thứ Tư).
3. Đại điểm: Hội trường A - Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh.
4. Nội dung
- Giám đốc Sở Y tế báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh (tối đa 15 phút).
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt:
+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng
đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (tối đa 15 phút).
+ Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến đến hết
tháng 9/2021 (tối đa 15 phút).
- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thu - chi ngân sách nhà
nước 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2021 (tối đa 15 phút).
- Các sở, ngành chuẩn bị nội dung phát biểu (ngắn gọn, không quá 7
phút), trong đó tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.
5. Tổ chức thực hiện
a) Chậm nhất 15 giờ ngày 21/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Báo
cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; Báo
cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (dự kiến đến hết tháng 9/2021)
về UBND tỉnh; Sở Y tế gửi báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đ
ịa bàn tỉnh; Sở Tài chính gửi báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 9

tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2021 (thông qua Văn phòng UBND tỉnh; đồng
gửi qua địa chỉ mail: tuan_th@longan.gov.vn; ntluc@longan.gov.vn).
b) Các sở, ngành, phóng viên thường xuyên truy cập trên Cổng thông tin đ
iện tử của tỉnh (www.longan.gov.vn) tại mục: Tài liệu phục vụ họp - hội nghị để
nhận, in tài liệu dự họp.
Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu
trên; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng;
- Viễn thông Long An;
- Báo Long An; Đài PTTH Long An; Thông tấn xã
Việt Nam Chi nhánh tại Long An (mời dự, đưa tin);
- Phòng: THKSTTHC+KTTC+VHXH (mời dự);
- Phòng HCQT;
- Ban NC-TCD tỉnh;
- Trung tâm PVHN; Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT.
H_lekyKTXHthang9-2021.docx
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CHÁNH VĂN PHÒNG
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