
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1740/UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của 

Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

            
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 
Thực hiện Công văn số 2423/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 28/10/2021 của 

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo kết quả 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Quyết 

định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện có liên 
quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-
TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực phòng, ban, ngành 

phụ trách trên địa bàn huyện (đính kèm đề cương báo cáo). Thời gian hoàn thành và 
gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 08/11/2021 (qua Email công vụ: 

tttracu@travinh.gov.vn) để báo cáo về trên theo quy định./. 

 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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