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

           VĂN PHÒNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /VP-NC            Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

V/v góp ý xây dựng 02 dự 

thảo Kế hoạch của Công 

an tỉnh 
 

 

                     Kính gửi:  

     - Các Sở, ngành tỉnh, 
- Cơ quan Trung ương đặt tại địa bàn tỉnh, 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp  trực thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                   tỉnh Sóc Trăng. 
  

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị và địa phương 02 dự thảo Kế hoạch  

do Công an tỉnh soạn thảo, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm 

và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị 
trấn” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm 
về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Đề nghị các các cơ quan, đơn vị và địa phương xem xét, có ý kiến gửi về 

Công an tỉnh (qua Phòng PV01, số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, thành p hố 
Sóc Trăng) trước ngày 20/11/2022 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 24/11/2022. 

(02 Dự thảo Kế hoạch nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục 
“Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

  

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 
- Lưu: VT, NC. 

 
 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 

Phạm Thanh Hai 
 

 
 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T14:58:15+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Lê Thị Kim Thoa<ltkthoa@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T15:13:19+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Phạm Thanh Hai<phamthanhhai-soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-11-14T08:52:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-11-14T08:52:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-11-14T08:54:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




