
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /STNMT-KHTC  Sóc Trăng, ngày        tháng 3 năm 2022  ....... 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 167/QĐ-TTg ngày 

08/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt “Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư 

nhân kinh doanh bền vững giai 

đoạn 2022-2025”. 

 

  

                                  Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh 

bền vững giai đoạn 2022-2025”; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 912/VP-TH ngày 28/02/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thủ 

trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiêm túc quán triệt và nghiên 

cứu các nội dung hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư 

nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022, qua đó căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở cụ thể 

hóa và tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình vào kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường, cũng như kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ của phòng, đơn vị phụ trách. 

(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên; 

- GĐ & các PGĐ Sở;  

- Lưu VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
                   

 

                                                                                               Nguyễn Thị Thùy Nhi 
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