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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     
Số:  216 /SKHĐT-THQHPC  Sóc Trăng, ngày  18  tháng  02  năm 2020 

V/v lấy ý kiến đóng góp Dự thảo 

Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm 

điểm đánh giá thực hiện 3 khâu đột 

phá chiến lược 

 

                                      Kính gửi:   

- Sở Nội vụ; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 

                                          tỉnh Sóc Trăng.                                                        

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh (Chương trình số 01-CTr/BCSĐ ngày 06/01/2020), trong đó giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và 

các ngành liên quan dự thảo báo cáo kiểm điểm đánh giá việc thực hiện 3 khâu đột 

phá chiến lược,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành liên quan dự thảo xong Báo cáo 

của UBND tỉnh về kiểm điểm đánh giá việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Để 

đảm bảo tính chặt chẽ, chất lượng và thống nhất cao trước khi trình UBND tỉnh, đề nghị 

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách 

có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh kèm theo Công văn này gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản chậm nhất là ngày 24/02/2020 (riêng file mềm 

xin gửi về địa email: ktxhst@gmail.com) để tổng hợp. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KT, ĐT, 

  KGVX, THQHPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Chí Công 
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