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

 

   

Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh dự 
thảo dự thảo Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021.  

Kính đề nghị các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý, gửi về Văn phòng Ủy  
ban nhân dân tỉnh trước ngày 19/11/2021 để tổng hợp . Trường hợp đồng chí cần có 

thêm thời gian để nghiên cứu dự thảo, vui lòng thông tin đến Văn p hòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh được biết. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được phản hồi của 

đồng chí, xin được hiểu là thống nhất với dự thảo. 

(Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 

2021 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; 
- Lưu: NC, VT.  

       
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

  

  

  

  

  

  

Phạm Thanh Hai 
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