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THƯ MỜI

Trên cơ sở Thư mời số 29/TM-TTr ngày 08/3/2021 của Thanh tra tỉnh 
Sóc Trăng về việc mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm dự Hội nghị trực tuyến tại 
điểm cầu thị xã Ngã Năm vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12/3/2021 (thứ Sáu).

Kính mời thành phần cùng dự:
1. Điểm cầu của thị xã
- Thường trực Thị ủy.
- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.
- Đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn 
lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã.

- Chánh Thanh tra thị xã.
- Đại diện lãnh đạo các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân thị xã.
* Địa điểm: Phòng họp số 3 Thị ủy.
2. Điểm cầu của xã, phường (Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường mời thành phần và chuẩn bị Phòng họp kết nối trực tuyến)
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường.
- Công chức Văn phòng - Thống kê và công chức phụ trách hướng dẫn kê 

khai tài sản, thu nhập tại các xã, phường.
- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các xã, phường.
* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân xã, phường.
Lưu ý: Tất cả quý đại biểu tham dự Hội nghị cần tuân thủ tốt các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo; điểm cầu của xã, phường 
không làm Ma-két phông hội nghị, chỉ bố trí biển tên.

Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 
điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
- Thành phần dự;
- Lưu: VT, VP.
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