
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
VĂN PHÒNG 

 

Số:               /VP-VX 

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định quy định giá dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

bảo trợ xã hội 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
tỉnh Sóc Trăng. 

 
 

Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ký, ban hành. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế đối 

với dự thảo Quyết định nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi về Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/01/2023 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

(Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân 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”)./. 
 

 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Tôn Quang Hoàng 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T09:24:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Hồng Vân<tranthihongvan-soctrang@chinhphu.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
	2023-01-06T09:17:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tôn Quang Hoàng<tonquanhoang-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
	2023-01-06T15:25:42+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
	2023-01-06T15:25:48+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
	2023-01-06T15:27:51+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!




