UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
VĂN PHÒNG
Số: 234/VPUBND-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 21 tháng 9 năm 2022

V/v mời dự họp trực tuyến

Kính gửi:
- Đại diện lãnh đạoUỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố: Kinh tế,
Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Lao động –
Thương binh & Xã hội, Y tế, Tài nguyên – Môi
trường, Văn hoá – Thông tin;
- Chủ tịch UBND các xã: Tân Quy Tây, Tân Khánh
Đông, Tân Phú Đông.
Căn cứ Công văn số 325/GM-VPĐP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Văn
phòng Điều phối XDNTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp về
việc mời họp trực tiếp trao đổi về nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Sa Đéc, Văn phòng HĐND và
UBND Thành phố kính mời các đồng chí tham dự cuộc trực tuyến về nội dung
như trên, cụ thể:
- Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu).
- Điểm cầu trực tuyến: tại phòng họp HĐND Thành phố.
- Chủ trì điểm cầu trực tuyến: Phó Chủ tịch UBND TP – Bùi Thanh Sơn.
- Chuẩn bị nội dung: Phòng Kinh tế Thành phố.
- Chuẩn bị kết nối đường truyền: Trung tâm Tin học thành phố.
* Ghi chú: Kính đề nghị các đơn vị xác nhận cụ thể đại biểu tham dự
họp về Văn phòng HĐND&UBND Thành phố (đồng chí Lê Thị Ngọc Dung,
điện thoại: 0966 542 426) để báo cáo về Tỉnh.
Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT-Sơn (chủ trì);
- PCVP-Duy (dự);
- Lưu VT, as.
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