
HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN 
THỊ Xã  ngã  năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐND-VP
V/v thay đổi địa điểm kỳ họp thứ 2 
HĐND thị xã Ngã Năm khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngã Năm, ngày tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị số 4;
- Thường trực Thị ủy;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Văn phòng Thị ủy, Văn phòng 
HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Quản lý đô thị, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 
dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Điện lực thị xã Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 03/12/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm ban 
hành Giấy mời số 103/GM-HĐND về việc mời dự kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân 
dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 
21/12/2021 (thứ Ba), tại Hội trường số 7 Ủy ban nhân dân thị xã;

Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thường trực Hội 
đồng nhân dân thị xã thông báo thay đổi địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng 
nhân dân thị xã tại Hội trường Trung tâm Chính trị Thị ủy; thời gian và thành 
phần theo Giấy mời số 103/GM-HĐND ngày 03/12/2021 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân thị xã.

Lưu ý: Đại biểu dự họp tập trung tại Hội trường Trung tâm Chính trị Thị 
ủy trước 07 giờ để tổ chức test nhanh kháng nguyên.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thông báo đến các đồng chí được 
biết và sắp xếp đ

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.

ến dự./.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
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