
 ỦY BAN NHÂN DÂN   

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số: 122 /TM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày  30  tháng 9  năm 2022 

THƯ MỜI 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 

quý IV/2022 trên địa bàn thị xã Ngã Năm với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

* Thành phần kính mời: 

- Thường trực Thị ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. 

- Trưởng Ban Dân vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thị xã. 

- Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Chánh Văn phòng Thị ủy. 

- Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu 

vực Thạnh Trị, Chi cục Thống kê khu vực Thạnh Trị - Ngã Năm, Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã 

hội, Điện lực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Y tế, Bưu điện, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Đài Truyền thanh, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao, Ban Quản lý dự án các CTXD thị xã. 

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

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 03/10/2022 (thứ Hai). 

* Địa điểm: Phòng họp số 7 UBND thị xã.  

(Đính kèm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý III, 9 

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2022 trên địa bàn thị xã) 

Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự theo 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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