
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TM-UBND Ngã Năm, ngày 13  tháng 12 năm 2021 

THƯ MỜI 

Trên cơ sở Thư mời số 718/TM-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng về việc mời dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu giải pháp triển 
khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm dự Hội nghị trực tuyến điểm cầu 
thị xã vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/12/2021 (thứ Tư); 

* Kính mời thành phần cùng dự: 

1. Điểm cầu thị xã 

- Thường trực Thị ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thị ủy. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Đài Truyền thanh thị xã dự đưa tin. 

* Địa điểm: Phòng họp số 3 Thị ủy. 

2. Điểm cầu xã, phường (Giao Ủy ban nhân dân xã, phường mời thành 
phần và chuẩn bị Phòng họp kết nối trực tuyến)  

- Thường trực Đảng ủy các xã, phường. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cán 
bộ, công chức xã, phường. 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

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. 

Rất mong đại biểu sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm 
nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng   
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