
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:            /SNN-PC 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định mức 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2020 trên địa bàn  

tỉnh Sóc Trăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày          tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,  

   tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng Thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Công văn số 5437/VP-KT ngày 18/12/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng xin chuyển đến quý cơ quan dự thảo 

“Quyết định Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, để xem xét, góp ý theo quy định (nội dung dự 

thảo được đăng tải qua địa chỉ www.sonnptnt.soctrang.gov.vn, mục Lấy ý kiến 

dự thảo văn bản). 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phối hợp đăng tải 

nội dung dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để Quý cơ 

quan đóng góp ý kiến (File mềm dự thảo đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi 

vào hộp thư: banbientap@soctrang.gov.vn). 

Văn bản góp ý đề nghị quý cơ quan gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Sóc Trăng, địa chỉ số 08 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng trước ngày 20/01/2020 để tổng hợp (đồng thời gửi file qua địa 

chỉ email: phongpc.sonnptnt@soctrang.gov.vn). Qua thời gian trên, nếu chưa 

nhận được văn bản góp ý của quý cơ quan xin xem như thống nhất với nội dung 

dự thảo./. 

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Ban Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Thủy lợi (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC, PC.    

http://www.sonnptnt.soctrang.gov.vn/
mailto:banbientap@soctrang.gov.vn
mailto:phongpc.sonnptnt@soctrang.gov.vn

		2020-01-08T14:41:05+0700
	Việt Nam
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