ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 150/GM-UBND

Long An, ngày 11 tháng 3 năm 2020

“HỎA TỐC”
Kính gửi :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
- Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh (danh sách kèm theo);
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Viễn thông Long An;
- Lãnh đạo và phóng viên: Báo Long An; Đài Phát thanh
và Truyền hình Long An; Chi nhánh Thông tấn xã Việt
Nam tại Long An; Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội Công bố dịch vụ công tích hợp
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công
Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
UBND tỉnh kính mời thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các đơn vị theo danh
sách nêu trên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị.
Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An: Lãnh đạo UBND tỉnh.
Thời gian: 13 giờ 45 phút ngày 13/3/2020 (thứ Sáu).
Địa điểm:
- Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh: Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng
các sở, ngành tỉnh và các đơn vị theo danh sách nêu trên.
- Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo
UBND; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
Nội dung: Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,
Sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông
tin báo cáo Chính phủ.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thồng chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh
đạo UBND tỉnh (không quá 02 trang giấy khổ A4), trong đó tập trung đánh giá về
những khó khăn trong công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển
khai tích hợp và khai thác các dịch vụ công của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc
gia, công tác chuẩn bị triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ
thống thông tin báo cáo Chính phủ và các kiến nghị, đề xuất,... chậm nhất 15 giờ
ngày 12/3/2020 gửi về UBND tỉnh (đồng gửi qua địa chỉ email:
hieutrung@longan.gov.vn).
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Viễn thông Long
An thực hiện việc kiểm tra đường truyền, chuẩn bị phòng họp và các điều kiện
cần thiết để phục vụ cuộc họp; chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị

liên hệ, nhận tài liệu của Trung ương gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.longan.gov.vn) tại mục Tài liệu phục vụ
họp - hội nghị trong buổi sáng ngày 13/3/2020.
- Các cơ quan, đơn vị, phóng viên truy cập vào Cổng thông tin điện 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 quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh, các Phó CVP;
- Viễn thông LA “phối hợp”;
- Phòng (TH-KSTTHC, KTTC,
VHXH, HCQT);
- Trung tâm: PVHCC+ PVHN;
- Lưu: VT, Trung.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

GM_hopTT-ramat HTBC

Nguyễn Thành Vững
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DANH SÁCH CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH
DỰ HỌP TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ
(kèm theo Giấy mời số 150/GM-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh)
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Sở Tài chính
3. Sở Nội vụ
4. Sở Công Thương
5. Sở Lao động – Thương binh và xã hội
6. Sở Xây dựng
7. Sở Y tế
8. Sở Giáo dục và Đào tạo
9. Sở Tài Nguyên và Môi trường
10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12. Sở Tư pháp
13. Sở Ngoại vụ
14. Sở Khoa học và Công nghệ
15. Sở Giao thông vận tải
16. Sở Thông tin và Truyền thông
17. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
18. Thanh tra tỉnh
19. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
20. Công an tỉnh
21. Kho bạc nhà nước tỉnh
22. Cục Thuế tỉnh
23. Cục Thống kê Long An
24. Bảo hiểm xã hội tỉnh
_____________
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