
 

THƯ MỜI 

Trên cơ sở Thông báo số 2432/TB-NHCS ngày 04/4/2022 của Ngân hàng 

Chính sách xã hội Việt Nam về Chương trình công tác đánh giá kết quả triển khai 

củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng t ín dụng năm 2021 tại tỉnh 

Sóc Trăng và Công văn số 320/NHCS-KHNV ngày 06/4/2022 của Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng về chuẩn bị nội dung đánh giá kết quả củng cố 

nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng năm 2021 ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức tiếp và làm việc cùng Đoàn công tác 

của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam với thành phần, thời gian và địa 

điểm như sau: 

* Thành phần kính mời: 

- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. 

- Thường trực Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Bình. 

- Tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác, Trưởng ấp , Tổ trưởng Tổ Tiết 

kiệm và Vay vốn, hộ vay tiêu biểu. 

- Đài Truyền thanh thị xã dự đưa tin. 

* Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/4/2022 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Bình. 

Giao Ủy ban nhân dân xã Long Bình phối hợp Ngân hàng Chính sách xã 

hội thị xã mời thành phần cấp xã, chuẩn bị tài liệu, trang trí Hội trường và p hục 

vụ hội nghị. 

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. 

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. 
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Số:  47 /TM-UBND Ngã Năm, ngày 15  tháng 4  năm 2022 


