
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:         /STP-TTr 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối 

với hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2022 
 

 

  Kính gửi:  

 

 

 

- Sở, ban ngành tỉnh; 

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh; 

- Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                tỉnh Sóc Trăng. 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1445/VP-NC ngày 29/3/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Để thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Sở Tư pháp trân trọng đề nghị quý Cơ 

quan/Đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia ý kiến bằng 

văn bản đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết nói trên (gồm: Dự thảo Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết). 

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ: 

https://www.sotuphap.soctrang.gov.vn tại chuyên mục Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính. 

Văn bản góp ý của quý Cơ quan/Đơn vị xin gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh 

tra Sở Tư pháp - số 197 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng) đến hết ngày 14/4/2022 để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị 

https://www.sotuphap.soctrang.gov.vn/
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quyết trước khi trình UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị gửi kèm file Word vào địa 

chỉ email: thanhtrasotuphapst@gmail.com (Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng 

chí Trần Phong Linh Duy; số điện thoại 0299.3823474 hoặc 0939.399097). 

Sau thời gian nói trên, Sở Tư pháp không nhận được văn bản góp ý của 

quý Cơ quan/Đơn vị thì Sở Tư pháp hiểu rằng, quý Cơ quan/Đơn vị đã hoàn toàn 

nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. 

Vì nhiệm vụ chung rất mong sự quan tâm phối hợp của quý Cơ quan/Đơn 

vị./.  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PGĐ Đinh Hoàng Muôn;  

- Phòng Tư pháp (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Tuân 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

I. Cấp huyện:  

1. Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (11 đơn vị). 

2. Các Phòng Tư pháp cấp huyện (11 đơn vị). 

II. Các Sở, ngành tỉnh Sóc Trăng 

1. Sở KH&ĐT 

2. Sở Tài chính 

3. Sở Công thương 

4. Sở NN&PTNT 

5. Sở GTVT 

6. Sở Xây dựng 

7. Sở TN&MT 

8. Sở TT&TT 

9. Sở LĐ-TB&XH 

10. Sở VHTT&DL 

11. Sở KH&CN 

12. Sở Y tế 

13. Sở GD&ĐT 

14. Sở Nội vụ 

15. Văn phòng UBND tỉnh 

16. Ban Dân tộc 

17. Thanh tra tỉnh 

18. Công an tỉnh 

19. Tòa án nhân dân tỉnh 

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

22. Đoàn TNCS HCM tỉnh 

23. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

24. Hội Nông dân tỉnh 
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25. Hội Cựu chiến binh tỉnh 
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