
 

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 6 năm 2022 

THƯ MỜI 

Trên cơ sở Thông báo số 23/TB-TTr ngày 31/5/2022 của Thanh tra tỉnh 

Sóc Trăng về việc công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị xã Ngã Năm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh 

tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tiếp và làm việc cùng Thanh tra tỉnh với 

thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

* Thành phần tham dự kính mời: 

- Chánh Thanh tra thị xã. 

- Trưởng phòng Nội vụ thị xã. 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. 

- Ban Tiếp công dân thị xã. 

*Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 02/6/2022 (thứ Năm).  

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 5 UBND thị xã. 

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 đại biểu 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  
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