
   

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

VĂN PHÒNG 

Số:            /VP-TH 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định về hình thức đào tạo và 
nội dung, phương án tổ chức sát 

hạch cấp giấy phép lái xe mô tô 

hạng A1 cho đồng bào dân tộc 

thiểu số không biết đọc, viết tiếng 

việt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày        tháng      năm 2022 

                     

      Kính gửi: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các đồng chí 

thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định về hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát  hạch cấp  

giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết  
tiếng việt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (do Sở Giao thông vận tải dự thảo). 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến góp ý gửi về Sở Giao thông vận 
tải trước ngày 30/8/2022 để tổng hợp, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân t ỉnh xem 
xét, quyết định. Sau thời hạn góp ý, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh không có 

ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định nêu trên 
của Sở Giao thông vận tải.  

(Chi tiết hồ sơ dự thảo Quyết định được đăng trên website của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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