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Ngã Năm, ngày 10 tháng 6 năm 2022 
 

 

THƯ MỜI 

 
Chủ tịch UBND thị xã tổ chức làm việc với các ngành, đơn vị có liên quan 

về công tác chuẩn bị di dời các hộ tiểu thương vào nhà lồng chợ Ngã Năm với 

thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần kính mời 

- Thường trực Thị ủy. 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo di dời các hộ tiểu thương vào nhà lồng chợ 

Ngã Năm. 

- Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tuyên truyền, di dời, bố trí, sắp xếp các hộ tiểu 

thương vào Nhà lồng chợ Ngã Năm. 

- Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc của hộ tiểu 

thương di dời vào Nhà lồng chợ Ngã Năm. 

- Tổ trưởng, Tổ phó Tổ An ninh trật tự. 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Phường 1. 

- Ông Trương Hoàng Lâm, Giám đốc Công ty TNHH T. Kiết Tường. 

2. Thời gian và địa điểm 

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 15/6/2022 (thứ Tư). 

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

Giao Phòng Kinh tế thị xã, Thường trực Ban Chỉ đạo di dời các hộ tiểu 

thương vào Nhà lồng chợ Ngã Năm phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục 

vụ cuộc họp. 

Đề nghị 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 

 

 

 

 

 
Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
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