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

          VĂN PHÒNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Số:              /VP-XD                            Sóc Trăng, ngày        tháng   9   năm 2021 

V/v lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh về dự thảo Tờ 

trình UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

           Kính gửi:  
- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- Sở Y tế, 

                       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 các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế góp ý đối với dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân  t ỉnh 

và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Mở rộng, nâng cấp Đường huyện 75 (Mỹ Quới - Rọc Lá), thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

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

dân tỉnh trước 09h00 ngày 28/9/2021. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời 
gian để nghiên cứu, đề nghị thông tin cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được 

biết; nếu sau thời gian trên mà không nhận được phản hồi thì xem như thành viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với các dự thảo nêu trên. 

(Chi tiết dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội 
đồng nhân dân tỉnh được đăng tải tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 
- Lưu: VT, XD. 
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Nguyễn Trọng Sơn 
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