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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SNN-PC 

V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ 

Quyết định của  Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng, ngày           tháng 11 năm 2020 

       Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 Thực hiện Công văn số 1873/UBND-KT ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

23/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng xin chuyển đến quý 

cơ quan nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Bãi bỏ Quyết 

định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử 

dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, để xem xét góp ý theo 

quy định. 

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 (Tập tin mềm dự thảo đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn gửi vào hộp thư: banbientap@soctrang.gov.vn). 

 Văn bản góp ý đề nghị quý cơ quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

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

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trước ngày 16/11/2020 để tổng hợp (đồng thời gửi tập 

tin 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. 

Nội dung dự thảo văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mục lấy ý kiến dự thảo văn bản), đề nghị 

quý cơ quan truy cập vào trang https://sonnptnt.soctrang.gov.vn để tải về./. 

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC 
- Như trên;             

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Trung tâm Khuyến nông (phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC, PC. 

mailto:banbientap@soctrang.gov.vn
mailto:phongpc.sonnptnt@soctrang.gov.vn
https://sonnptnt.soctrang.gov.vn/


DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN 

(Đính kèm Công văn số           /SNN-PC ngày      /11/2020  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng) 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Tài chính 

- Sở Công thương 

- Sở Giao thông vận tải 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Sở Nội vụ 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Tư pháp 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Sở Xây dựng 

- Sở Y tế 

- Ban Dân tộc 

- Hội Nông dân 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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