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GIẤY MỜI 

 
Trên cơ sở Công văn số 139/HĐND-VP ngày 28/10/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp cuối năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm phối hợp tổ chức tiếp xúc 

cử tri trực tuyến tại điểm cầu thị xã vào lúc 08 giờ, ngày 09/11/2021 (thứ Ba); 

* Kính mời thành phần tham dự: 

1. Điểm cầu thị xã 

- Thành viên Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị số 4. 

- Bí thư Thị ủy. 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân thị xã. 

- Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã. 

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

- Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Công an, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý 

đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, 

Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thị xã. 

* Địa điểm: Phòng họp số 3 Thị ủy. 

2. Điểm cầu xã, phường (Giao Hội đồng nhân dân các xã, phường mời 

thành phần và chuẩn bị Phòng họp kết nối trực tuyến): Mỗi đơn vị không quá 20 

đại biểu. 

- Thành viên Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã dự tại đơn vị trúng cử 

(trừ các đồng chí dự tại điểm cầu thị xã). 

- Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện cử tri tiêu biểu các xã, phường. 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến các xã, phường. 

Tài liệu tiếp xúc cử tri Đại biểu truy cập Cổng thông tin điện tử 

www.dbnd.soctrang.gov.vn 

Lưu ý: Đề nghị quý đại biểu dự tiếp xúc cử tri nghiên cứu tài liệu, chuẩn 

bị ý kiến, kiến nghị (5 - 10 ý kiến/đơn vị); thực hiện nghiêm biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

http://www.dbnd.soctrang.gov.vn/


trên./. 

Năm 
gov.vn 

Rất mong đại biểu sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm 

nêu 

Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP. 
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