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Kính gửi: Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 
\\ 

 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và ý kiến 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính gửi các đồng chí Thành viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (do Sở Nội vụ  
chủ trì soạn thảo). 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết) 

Đề nghị Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, góp ý gửi về Sở Nội 
vụ chậm nhất là ngày 08/8/2022 để tổng hợp , trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường 

hợp cần thêm thời gian nghiên cứu, đề nghị phản hồi về Sở Nội vụ , sau thời hạn 
nêu trên chưa nhận được ý kiến đóng góp bằng văn bản xin được xem như thống 

nhất với dự thảo./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 
- Lưu: TH, VT. 

Số:            /VP-TH 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức luân chuyển trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Tôn Quang Hoàng 
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