
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 15  tháng 7 năm 2021 

THƯ MỜI 

Trên cơ sở Thư mời số 348/TM-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm dự Hội nghị trực tuyến 

điểm cầu thị xã vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/7/2021 (thứ Sáu); 

* Kính mời thành phần cùng dự: 

1. Điểm cầu thị xã 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động thị xã. 

- Thủ trưởng các ban phòng, ngành thị xã: Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính 

sách xã hội, Đài Truyền thanh thị xã. 

* Địa điểm: Phòng họp số 3 Thị ủy. 

2. Điểm cầu xã, phường  

* Thành phần: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường mời nhưng 

phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị nội dung, 

tài liệu và phục vụ Hội nghị.  

Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị ngồi giản cách, mang khẩu trang, khử khuẩn 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 

- TT. UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú 
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