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       Kính gửi:  

            - Các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

                      - Sở Y tế; 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

   - Sở Nội vụ, 

                                                                          tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí thành 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ đối 

với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức 

giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích 

đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công 

tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (do Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì dự thảo). 

Ðề nghị các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ nghiên cứu, góp ý và gửi về Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Trường hợp hết thời hạn nêu trên chưa nhận được ý kiến góp ý của các 

đồng chí, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ, xin được xem như 

thống nhất với dự thảo. 

 (Chi tiết dự thảo được đăng tải tại địa chỉ http://vpub.soctrang.gov.vn, 

mục Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT. 
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