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

          VĂN PHÒNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Số:              /VP-XD                            Sóc Trăng, ngày        tháng   11   năm 2021 

V/v gửi các dự thảo Tờ trình 
UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết HĐND tỉnh cho các 

thành viên UBND tỉnh xem 

trước để góp ý tại cuộc họp 

ngày 11/11/2021 

           Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Y tế, 

                       tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi các dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và 
dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Y tế xem trước để góp ý tại cuộc họp ngày 11/11/2021 , gồm 11 nội 
dung sau: 

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ ngã ba Chín Đô đến Quốc 
lộ Nam Sông Hậu tỉnh Sóc Trăng. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu vực p hòng thủ 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đài Phát thanh và Truyền hình. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang 
thiết bị y tế chuyên dùng và thay thế thiết bị hết hạn sử dụng Trung tâm Y tế 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng công trình Trụ sở Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

- Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn tăng thu ngân tỉnh 
năm 2020, tỉnh Sóc Trăng. 

- Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn ngân sách địa 
phương, tỉnh Sóc Trăng. 

- Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp  Mỹ  Thanh, 
thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000. 

- Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đại Ngãi, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000. 
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 (Chi tiết các dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân tỉnh được đăng tải tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn). 

Các nội dung khác sẽ gửi tài liệu cho các đại biểu tại cuộc họp ngày 
11/11/2021. 

Trân trọng./. 

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

KKTT..  CCHHÁÁNNHH  VVĂĂNN  PPHHÒÒNNGG  

PPHHÓÓ  CCHHÁÁNNHH  VVĂĂNN  PPHHÒÒNNGG  

  

  

  

  

  

  

  
Nguyễn Trọng Sơn 
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