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TỈNH LONG AN
___________

Số: 662 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Long An, ngày 08 tháng 10 năm 2018
GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế
hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Khoa học và
Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã
tỉnh; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn
Long An; Cục Thống kê; Công ty Lương thực Long An;
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - chi nhánh Long An;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
Phân xã Long An.

UBND tỉnh kính mời Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,
Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dự
Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất cây trồng năm 2018 và triển khai kế hoạch vụ
Đông Xuân 2018 – 2019.
Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh.
Thời gian: 8 giờ, ngày 12/10/2018 (Thứ Sáu).
Địa điểm:
Cấp tỉnh: tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Cấp huyện: tại phòng họp trực tuyến của các địa phương.
Sở Nông nghiệp và PTNT mời các đơn vị có liên quan thuộc Sở tham dự.
UBND các huyện, thị xã, thành phố mời các xã, các phòng ban có liên quan
của địa phương cùng dự họp.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu và đăng tải trên
cổng thông tin điện tử của tỉnh trước ngày 11/10/2018 để các cơ quan, đơn vị truy
cập, in tài liệu dự Hội nghị; phối hợp với Trung tâm tin học thuộc Văn phòng
UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp trực tuyến; làm công tác tổ chức hội nghị.
Các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tỉnhSX;
- Chánh VP, Phó CVPKT;
- Phòng: KT, HCQT;
- Trung tâm: Tin học, PVHN;
- Lưu: VT, An.
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