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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 và ý kiến của đồng 
chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trưng, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính gửi Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ -CP của Chính p hủ về 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (kỳ 8 tháng năm 2022) do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. 

Kèm theo dự thảo báo cáo. 

Đề nghị Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, góp ý gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2022 để tổng hợp, tr ình Ủy ban nhân dân t ỉnh. 
Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị thông tin 
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết; nếu sau thời hạn trên không nhận được p hản 

hồi thì xem như Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với dự thảo Báo cáo 
nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lưu: VT. 

Số:             /VP-TH 

V/v xin ý kiến đối với dự 

thảo Báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 11/NQ-

CP của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Tôn Quang Hoàng 
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