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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Sóc Trăng, ngày         tháng  9  năm 2022 

 

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

- Sở Y tế; 
- Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề,  

                                                                       tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Y tế góp ý đối với các dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh 
quy hoạch chung thị trấn Trần Đề và vùng phụ cận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (do Sở Xây dựng dự thảo). 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 26/9/2022 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân t ỉnh. Trường 
hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị thông tin cho Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết; nếu sau thời gian trên mà không nhận 
được phản hồi thì xem như thống nhất với dự thảo nêu trên. 

 (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). 

 Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, XD. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Trọng Sơn 

 

https://vpub.soctrang.gov.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T09:52:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Minh Thụ<tmthu@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-09-19T16:55:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Nguyễn Trọng Sơn<nguyentrongson@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T07:51:11+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T07:51:16+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T07:52:10+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




