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THƯ MỜI 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp triển khai Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân thị xã Ngã Năm về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thị xã, với thành phần, thời gian và địa 

điểm như sau: 

1. Thành phần kính mời: 

- Thường trực Thị ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. 

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

- Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy. 

- Chánh Văn phòng Thị ủy. 

- Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài 

nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê khu vực 

Thạnh Trị - Ngã Năm, Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị, Trung tâm Y tế, Ban 

Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

2. Thời gian và địa điểm: 

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 22/12/2021 (thứ Tư). 

* Địa điểm: Tại Phòng họp số 7 Ủy ban nhân dân thị xã. 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 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. 

Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm nêu trên. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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