
   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 01 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh 

quy định Quy chế quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

     

    

      Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử, 

                                                                   tỉnh Sóc Trăng. 

                     

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

số 4405/VP-NV ngày 25/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc soạn thảo 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 652/UBND-NC ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị quý cơ quan tham gia có ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải nội dung 

dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử để các tổ 

chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến (tập tin dự thảo đã được Sở Kế hoạch và Đầu 

tư gửi vào hộp thư: banbientap@soctrang.gov.vn). 

Các ý kiến góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 

18/02/2022 để Sở  tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định.  



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

 

Nơi nhận:                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC        

- BGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTr, ĐKKD. 

 

                                                                                                   Vương Thành Nam 
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