
ỦY BAN NHÂN DÂN   

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số:         /UBND-VP 

V/v thay đổi thời gian Hội nghị trực 

tuyến triển khai Nghị quyết HĐND 

tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng  

cuối năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày 14  tháng  7 năm 2022 

          Kính gửi:     

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

Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế khu vực 

Thạnh Trị, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng; 

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

                                                                                                      thị xã Ngã Năm. 

Trên cơ sở Công văn số 3467/VP-HC ngày 14/7/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến triển 

khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng cuối năm 2022; 

Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thư mời số 87/TM-

UBND về việc mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; 

Do Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có sự điều 

chỉnh đột xuất, nên thay đổi thời gian Hội nghị vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 

16/7/2022 (thứ Bảy). Thành phần và địa điểm theo Thư mời số 87/TM-UBND 

ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm. 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm thông báo đến các đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

  

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng 
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