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KInh giri:

- Sô'KhoachvàDutu;
- S& Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Sr Lao dng - Thuang binh vá Xã hi;
- S& Tài chInh; Sr Xây dimg;
- Sr Tài nguyen và Môi tnrô'ng;
- Sâ Giao thông vn tái; Sâ Ni vi;
- Sâ Y tê; S Giáo diic và Dào tao;
- Sr Khoa h9c và Cong ngh;
- S& Van hóa, The thao và Du ljch;
- Sâ Thông tin vâ Truyên thông;
- Báo Long An, Dài Phát thanh và TH Long An.

UBND tinh kInh m?i dai din lãnh dao các Ca quan, dcin vi theo danh sách trén
dr Hi nghj trirc tuyên vi ChInh phü do Phó Thu tuóng Viiang DInh Hu chü trI.
- Ni dung: Tng kt các Chucrng trInh miic tiêu quôc gia nãm 2017 và nhim
vi tr9ng tam närn 2018.
- Chü trI tai diem câu Long An: Chü tjch UBND tinh — Trân Van Ctn.
- Tho'i gian: Vào lüc 14 giô', ngày 28/02/2018 (thfr Tir).
- Dja diem: Phông hQp trrc tuyên — Tnr s UBND tinh.
GiaoSr Nông nghip và Phát trin nông thôn; Sr Lao dng - Thucrng binh Va
Xã hi chuãn bj ni dung và trong buôi chiêu ngày 27/02/20 18 g11i ye Sr Kê hoach
vâ Dâu tu de tong hçrp, chuãn bj ni dung báo cáo cüa tinh Long An.
Giao Sr K hoach và Du lii tong hcp ni dung trén; chu.nbj i kin dOlãnh
do tinh phát biêu ti Hi nghj khi có yêu câu và lien h vó'i B Ké hoch và Dâu tu'
dê nhtn các tài 1iu, báo cáo cüa Trung u'cing, in và gCri den các dai biêu.
Trung tam phiic vi Hi ngh và Trung tam Tin hçc in khâu hiu và chuân bj
phông h9p, kiêm tra thiêt bj, dithng truyên.
Báo Long An, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh cü phóng viên dxx, dua tin.
Các di biu tham dir h9p dy dü, diing thành phn và thii gian quy djnh./.
No'i n/i (n:
- Nhir trên;
- CT, PCT.UBND tinh sx mi dir'.
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tam Tin hQc;
- Trung tam phiic vii Hi nghj;
- PhOng KT 1, KGVX;
- Luii: VT, An.
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