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V/v lấy ý kiến về Kế hoạch 

triển khai Đề án "Dạy và 

học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân 

giai đoạn 2021-2025" trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
                                

 

 Kính gửi:  
- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
       tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch triển 
khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2021-2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh gửi dự thảo Kế hoạch nêu trên lấy ý kiến đóng góp  của các đồng 
chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh trước ngày 22/12/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình UBND 

tỉnh ban hành. Trường hợp cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị phản hồi 
về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết; sau thời gian nêu trên, nếu các 

đồng chí không có ý kiến phản hồi được xem như thống nhất với dự thảo nêu 
trên. 

 (Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đăng tải tại địa 

chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục "Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng")./. 

 

  

NNơơ ii nhận: 
- Như trên; 
- Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

Trương Quốc Điền 
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