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V/v lấy ý kiến đối với dự thảo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Sóc Trăng, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

 

 

                    Kính gửi:  

- Các thành viên Ủy ban nhân dân; 
- Sở Y tế, 

          tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của  
Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến các thành viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đối với dự thảo Tờ trình của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc p hân khai 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 

2021 từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sóc Trăng.  

Đề nghị các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế xem xét, có ý 
kiến và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 11/11/2021 để tổng hợp  

(hoặc có thể góp ý trực tiếp tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân t ỉnh dự kiến tổ 
chức vào ngày 11/11/2021). Sau thời gian nêu trên, nếu không có ý kiến phản hồi, xin 

được xem như thống nhất với các dự thảo. 

Trân trọng. 

 (Chi tiết các dự thảo được đăng tại địa chỉ https://vpub.soctrang.gov.vn chuyên 
mục góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh)./. 

  
  

 

Nơi nhận:                                                                            

- Như trên;         
- Lưu: VT, KT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Trọng Sơn 
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