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

 

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

nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến các đồng chí đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (do Sở Giáo thông vận 

tải chủ trì dự thảo).  

Đề nghị các đồng chí xem xét, có ý kiến và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 18/6/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp các 

đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu Dự thảo, 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 xem như thống nhất với Dự thảo. 

Trân trọng. 

 (Chi tiết dự thảo Quyết định được đăng tại địa chỉ https://vpub.soctrang.gov.vn 

chuyên mục góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh)./. 

  
  

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;             
- Lưu: TH, VT. 
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