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

 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính p hủ quy 
định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ  công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Sau khi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Đơn giá dịch vụ công về quản lý, bảo 
trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ áp dụng trên các tuyến đường t ỉnh năm 

2022, 

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 hồ sơ dự thảo Quyết định nêu trên. Đề 

nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh trước ngày 11/7/2022 để tổng hợp, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

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 đề xuất của Sở Giao thông vận tả i. 
Trường hợp cần thời gian nghiên cứu, đề nghị phản hồi trong thời hạn nêu trên 
để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(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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