
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VP               Trà Cú, ngày          tháng        năm 2021 

V/v báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị quyết của HĐND 

huyện về phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ngành thuộc UBND huyện; 
- Chi cục Thống kê khu vực Tiểu Cần - Trà Cú. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 12/10/2021 của Thường trực  

Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Hội đồng 
nhân dân huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để đảm bảo thời gian, chất lượng báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm 
2021 của HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng ngành thuộc 

UBND huyện: 

1. Khẩn trương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. 

- Nội dung báo cáo phải đảm bảo bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 
huyện thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành phụ trách. 

- Báo cáo không nêu chung chung kết quả đạt được mà phải thể hiện kết 
quả cụ thể từng chỉ tiêu; đồng thời đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và 

đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022. 

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê 
khu vực Tiểu Cần - Trà Cú và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm về số liệu 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (có phụ lục chi tiết). 

2. Về thời gian gửi báo cáo: 

- Chậm nhất ngày 17/11/2021 (ước số liệu thực hiện đến 15/12/2021);  
Báo cáo gửi kèm theo file mềm về Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân huyện qua hệ thống iOffice hoặc hộp thư điện tử công vụ 
tttracu@travinh.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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