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       Kính gửi: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách 

nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi các đồng 

chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 09/4/2021 để tổng hợp, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, ban hành; trường hợp hết thời hạn góp ý, chưa nhận được ý kiến của 

các đồng chí, thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch. 

(Chi tiết dự thảo Kế hoạch được đăng tải tại địa chỉ: 

vpub.soctrang.gov.vn)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTH; 

- Lưu: VT. 
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