
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số: 134 /TM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021 
 

THƯ MỜI 
 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công nhận xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Quyết định 

số 3158/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc công nhận xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2020; 

Được sự thống nhất của UBND tỉnh Sóc Trăng, UBND thị xã Ngã 

Năm tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

công nhận xã Tân Long và xã Long Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2020, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

* Thành phần kính mời 

- Bí thư Thị ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; 

- Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; 

- Lãnh đạo các đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã; 

- Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn phòng HĐND 

và UBND, Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn 

hóa và Thông tin; 

- Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Tân Long và 

Long Bình; 

- Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Quới, Mỹ Bình, Mỹ Quới. 

* Thời gian:  Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 04/01/2022 (thứ Ba). 

* Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị Thị ủy Ngã Năm (Riêng 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã Tân Long và xã Long 

Bình dự tại điểm cầu xã). 

* Trang phục dự Lễ:  

 - Công an, Quân sự, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên: mặc trang 

phục của ngành. 

- Cán bộ, công chức: Nam mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, Nữ mặc áo dài 

truyền thống. 

Rất mong đại biểu sắp xếp thời gian đến dự, góp phần cho buổi Lễ 

thêm long trọng và thành công tốt đẹp./. 
 

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

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

công nhận xã Tân Long và xã Long Bình đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2020 

---0--- 

 

* Từ 07
h
 đến 07

h
30’: Test nhanh Covid-19. 

* Từ 07
h
30 phút đến 08

h
: Đón tiếp đại biểu. 

* Từ 08
h
 đến 11

h
: Nội dung chương trình. 

1. Phần nghi thức 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Phần nội dung 

- Trình chiếu phóng sự báo cáo tóm tắt kết quả xây 

dựng nông thôn mới nâng cao của xã Tân Long và xã 

Long Bình. 

- Nghi thức trao Quyết định công nhận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Khen thưởng và trao quà tặng. 

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Lãnh đạo UBND thị xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo. 

- Kết thúc buổi Lễ./. 
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