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V/v lấy ý kiến về dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 1322/QĐ-TTg ngày 

31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

                                

 Kính gửi:  

                - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

                - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; 

   tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo 

của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi dự thảo 

Kế hoạch nêu trên lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 03/5/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

ban hành. Trường hợp cần có thêm thời gian để nghiên cứu, 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 được xem như thống nhất với dự thảo nêu trên 

(Trong đó, Sở Nội vụ lưu ý nghiên cứu, có ý kiến đối với nội dung thành lập Ban 

Chỉ đạo, Ban Quản lý; Sở Tài chính lưu ý nghiên cứu, có ý kiến về kinh phí để 

triển khai thực hiện Kế hoạch). 

(Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục "Góp ý dự 

thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng")./. 

  

NNơơii nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT.  
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