
  

THƯ MỜI 

Trên cơ sở Thông báo số 829/TB-SXD ngày 18/5/2022 của Sở Xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng về triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự 

xây dựng năm 2022 trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã tiếp và làm việc cùng Tổ kiểm tra, 

xử lý vi phạm trật tự xây dựng với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

* Thành phần kính mời:  

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; 

- Trưởng phòng Quản lý đô thị và công chức phụ trách kiểm tra xử lý vi phạm 

hành chính về trật tự xây dựng thị xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính xây dựng các xã, phường. 

* Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian:  Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/5/2022 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 7 UBND thị xã. 

Giao phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, tài liệu và phuc vụ tại buổi 

làm việc. 

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: 

- Thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TM-UBND Ngã Năm, ngày        tháng 5 năm 2022 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T13:43:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Cẩm Tú<ttctu3@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T17:02:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T17:02:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T17:03:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




