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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

____________________________________

GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Báo Long An, Đài PTTH Long An, Phân xã Long An
(cử phóng viên đến dự để đưa tin);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo danh sách
trên tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai kế
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022, cụ thể như sau:
1. Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm.
2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 06/10/2021 (thứ Tư).
3. Hình thức hội nghị: Trực tuyến.
a) Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh:
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến trụ sở UBND tỉnh (địa chỉ: Số 61
Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
- Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh nêu trên.
b) Tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện:
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của UBND cấp huyện. Trường hợp địa
phương không thể kết nối đường truyền Hội nghị do bị trùng phòng họp trực tuyến
thì cử đại diện tham dự tại điểm cầu tỉnh.
- Thành phần: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mời các cơ quan, đơn vị trực thuộc
có liên quan của địa phương cùng dự.
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4. Công tác chuẩn bị
- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ Mời đại diện các cơ quan liên quan thuộc Sở cùng dự;
+ Gửi nội dung, tài liệu đến địa chỉ email webmaster@longan.gov.vn đăng tải
trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trước 8 giờ ngày 05/10/2021 để các cơ quan,
đơn vị truy cập và chủ động in tài liệu mang theo dự họp;
+ Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh chuẩn bị phòng họp, hậu cần
phục vụ tại điểm cầu tỉnh và làm công tác tổ chức Hội nghị.
- Giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp với Viễn thông
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.
(Đính kèm chương trình tổ chức Hội nghị)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành
phần và thời gian nêu trên; đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
dịch Covid - 19 theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnhKT,SX;
- CVP.UBND tỉnh;
- VNPT Long An (để phối hợp);
- Trung tâm PVHN tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (mời dự);
- Phòng: KTTC, HCQT;
- Lưu: VT, Nguyên
GM_HNTT SO KET NGANH NN (4803)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Anh Việt
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CHƯƠNG TRÌNH
Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2021,
triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022
(Kèm theo Giấy mời số 1858 /GM-UBND ngày 04 /10/2021 của UBND tỉnh)
____________________________________

Thời gian
dự kiến
8h00’-8h10’
8h10’-8h30’

8h30’-8h45’

8h45’-8h55’

8h55’-9h05’

Nội dung

Phân công thực hiện

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Báo cáo Sơ kết sản xuất cây trồng năm 2021
và triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng năm
2022
Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống dịch
bệnh trên gia súc gia cầm 9 tháng đầu năm
2021, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối
năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022
Tham luận về tình hình tiêu thụ nông sản trên
địa bàn tỉnh năm 2021, dự báo tình hình trong
thời gian tới.
Tham luận về Dự báo tình hình khí tượng thủy
văn, tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trong
các tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022. Dự
báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông
xuân 2021 - 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương

Đài Khí tượng Thủy văn
Long An

9h05’-9h15’

Tham luận về một số kinh nghiệm chỉ đạo sản
UBND huyện Tân Hưng,
xuất lúa năm 2021, giải pháp chỉ đạo sản xuất
Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa,
lúa măm 2022, những thuận lợi, khó khăn,
Mộc Hóa
kiến nghị, đề xuất.

9h15’-9h30’

Giải lao

9h30’-9h45’

Tham luận về chỉ đạo sản xuất lúa trong điều
kiện khô hạn, xâm nhập mặn 2021, giải pháp
UBND huyện Thủ Thừa,
chỉ đạo sản xuất lúa Đông xuân 2021-2022,
Tân Trụ
những khó khăn, bài học kinh nghiệm trong
chỉ đạo

9h45’-9h55’

Tham luận về chỉ đạo sản xuất thanh long 9
tháng đầu năm 2021, giải pháp chỉ đạo trong
thời gian tới, những thuận lợi, khó khăn, kiến
nghị, đề xuất.

UBND huyện Châu Thành
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Tham luận về chỉ đạo sản xuất cây rau 9 tháng
đầu năm 2021, giải pháp chỉ đạo trong thời UBND huyện Cần Giuộc,
9h55’-10h05’
gian tới, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, Cần Đước
đề xuất.
Tham luận công tác phòng chống dịch tả heo
châu phi; công tác chỉ đạo sản xuất lúa và
10h05’-10h15’
UBND huyện Tân Thạnh
chuyển đổi cơ cấu cây trồng; những thuận lợi,
khó khăn, kiến nghị, đề xuất.
Tham luận công tác phòng chống bệnh viêm
da nổi cục trên trâu, bò; giải pháp chỉ đạo trong
10h15’-10h25’
UBND huyện Đức Huệ
thời gian tới, những thuận lợi, khó khăn, kiến
nghị, đề xuất
Tham luận công tác chỉ đạo sản xuất cây chanh
9 tháng đầu năm 2021, giải pháp chỉ đạo trong
10h25’-10h35’
UBND huyện Bến Lức
thời gian tới, những thuận lợi, khó khăn, kiến
nghị, đề xuất
10h35’-11h00’ Ý kiến phát biểu của các đại biểu
11h00’-11h30’ Kết luận, chỉ đạo Hội nghị
11h30’-11h40’ Phát biểu tiếp thu và bế mạc

Lãnh đạo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp và PTNT

