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GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh: Khoa học và Công nghệ,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT,
Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngoại vụ,
Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh,
Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An;
- Các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tổ chức khoa
học công nghệ trên địa bàn tỉnh (danh sách kèm theo).
Thực hiện Công điện số 1285/CĐ-VPCP ngày 20/9/2022 của Văn phòng Chính
phủ (đính kèm); UBND tỉnh kính mời Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh nêu trên tham dự
Hội nghị “Phát triển thị trường khoa học công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội
nhập”, cụ thể như sau:
1. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
2. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.
3. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 23/9/2022 (thứ sáu).
4. Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh
(Khối nhà Cơ quan 4 – địa chỉ: Số 02 đường Song Hành, phường 6, TP Tân An).
5. Công tác chuẩn bị
- Giao Sở Khoa học và Công nghệ:
+ Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh gửi về Văn phòng
UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 21/9/2022.
+ 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;
+ Gửi chương trình tổ chức Diễn đàn, 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 22/9/2022 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, Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh chuẩn bị phòng họp, hậu cần phục vụ tại điểm cầu tỉnh.
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- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công 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 Diễn đàn.
Theo nội dung trên, các cơ quan, đơn vị sắp xếp tham dự Diễn đàn đầy đủ, đúng
thành phần, thời gian quy định và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Email: dangkyhop@chinhphu.vn;
- 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, Luan.
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