
    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:        /SKHĐT-ĐKKD            Sóc Trăng, ngày         tháng 9 năm 2021 
 

V/v xin ý kiến góp ý Đề án Hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2021 - 2025 (lần 2) 

                          

                           Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành;  

- Hội Nông dân; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

- Tỉnh đoàn; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                                                             tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1672/UBND-KT ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị các 

nội dung theo Chương trình làm việc của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2021; 

trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Đề án phát triển hợp tác xã tỉnh đến 

năm 2025, trình UBND tỉnh trong quý III/2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự 

thảo Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2021 - 2025; để đảm bảo Đề án được hoàn thiện và sâu sát hơn, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị quý cơ quan có ý kiến góp ý về dự thảo văn bản nêu trên. 

Nội dung dự thảo Đề án được đăng tải tại mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản, 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng:  

https://sokhdt.soctrang.gov.vn/ hoặc Cổng thông tin thử nghiệm Hỗ trợ phát triển 

HTX tỉnh Sóc Trăng: https://ehtx.soctrang.gov.vn/. 

Ý kiến đóng góp cho Đề án đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm 

nhất ngày 27/9/2021 (thứ Hai) để tổng hợp. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- BQL DA DNNVV;                                                                                        

- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vương Thành Nam 
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