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THƯ MỜI

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm tổ chức họp triển khai kế hoạch diễn tập
khu vực phòng thủ thị xã với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần kính mời:
- Thường trực Thị ủy.
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.
- Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy.
- Trưởng ban Tổ chức Thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy.
- Trưởng các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong diễn tập khu vực
phòng thủ thị xã Ngã Năm.
- Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Chánh Văn
phòng Thị ủy, Quản lý Đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Liên
đoàn lao động, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh thị xã.
2. Thời gian và địa điểm
* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/11/2021 (thứ Sáu).
* Địa điểm: Tại Phòng họp số 7 UBND thị xã.
Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã (Thường trực Ban Tổ chức diễn tập)
chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ họp.
Lưu ý: Đề nghị quý đại biểu dự họp thực hiện nghiêm biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa
điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Thành phần mời;
- Lưu: VT, VP.
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