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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Sóc Trăng, ngày          tháng          năm 2022 

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

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến ch ỉ đạo 

của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân t ỉnh gửi các 
đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết  định ban hành Đề án 

nâng cao tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (do Sở Nội vụ chủ  tr ì 
soạn thảo). 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 
12/8/2022 để tổng hợp, trình 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 đề xuất của Sở Nội vụ. 

(Toàn văn 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; 
- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT. 
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