
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           VĂN PHÒNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /VP-NC     Sóc Trăng, ngày          tháng  7  năm 2022 

V/v lấy ý kiến thành viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh về 

dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 
 

 

   Kính gửi:  

                    - Các Thành viên Ủy ban nhân dân, 

               - Sở Y tế, 
                                             tỉnh Sóc Trăng. 

  

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh gửi các Thành viên Ủy ban nhân dân  t ỉnh , Sở Y tế dự thảo 

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà 
nước về hoạt động giám định tư pháp của Ủy ban nhân dân  t ỉnh Sóc Trăng do 

Sở Tư pháp soạn thảo.  

Đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế xem xét, có ý kiến 

gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2022 . Trường hợp các 
đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị thông tin cho Văn p hòng 

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

(Dự thảo Quyết định nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục 
“Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

  

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 
- Phòng Nội chính; 
- Lưu: VT. 

 
 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

Phạm Thanh Hai 
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