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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa X đơn vị số 4, thị xã Ngã Năm 

 
 

Ngày 16/6/2022 Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng, đơn vị số 4, thị xã Ngã Năm phát hành thư mời số 79/TM-TĐB về việc 

họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, vào lúc 

08 giờ ngày 22/6/2022. 

Do bận công tác đột xuất, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa X đơn vị số 4, thị xã Ngã Năm điều chỉnh thời gian tổ chức họp Tổ đại 

biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X vào lúc 

14 giờ ngày 23/6/2022 (thứ năm). Địa điểm, nội dung, thành phần họp theo Thư 

mời số 79/TM-TĐB ngày 16/6/2022 của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Được sự thống nhất của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm kính báo đến các vị đại biểu, 

các cơ quan, tổ chức có liên quan biết, dự họp theo thời gian điều chỉnh nêu 

trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Thành phần Thư mời số 79/TM-TĐB; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                             

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú 
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