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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân; 

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

Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Giáo dục và Đào tạo; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; 

- Phòng Ngoại vụ (Văn phòng UBND tỉnh); 

                                                  tỉnh Sóc Trăng. 

 

                                                                        

 

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi đến các đồng chí dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số” đến năm 2025, tỉnh Sóc Trăng. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch 

nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/3/2021 để 

tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. 

(Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

tại địa chỉ: "vpub.soctrang.gov.vn", Mục "Góp ý dự thảo văn bản của UBND 

tỉnh Sóc Trăng)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, THCB. 
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