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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI
Nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Thường trực
Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Ngã Năm giai đoạn 2015 - 2020, với thành
phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần kính mời:
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy,
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.
- Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đoàn thể thị xã: Kinh tế, Tài chính - Kế
hoạch, Nội vụ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
- Giám đốc Công ty TNHH Cẩm Thiều và đại diện Ban Quản lý 02 Trạm
bơm hoạt động có hiệu quả (Giao Phòng Kinh tế thị xã mời).
2. Thời gian và địa điểm:
* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/6/2021 (thứ Ba).
* Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị Thị ủy.
Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ Hội nghị.
Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị ngồi giản cách, mang khẩu trang, khử khuẩn
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự theo đúng thành phần, thời gian và
địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Thành phần kính mời;
- TT. UBND thị xã;
- Lưu: VT, VP .
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