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

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
                              tỉnh Sóc Trăng. 

 
 

Sở Y tế và Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo 
báo cáo phục vụ kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh xin gửi đến các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo 
Sở Y tế 02 dự thảo Báo cáo, gồm: 

1. Dự thảo báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và một 
số nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

2. Dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 
120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo Báo 
cáo nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản (kể cả 

trường hợp thống nhất với dự thảo) trước ngày 16/11/2021  để tổng hợp , hoàn 
chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.  

(Dự thảo Báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại 

địa chỉ: "vpub.soctrang.gov.vn", Mục "Góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh 
Sóc Trăng)./. 

 

NNơơ ii nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT.  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
Trương Quốc Điền 
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