
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1741/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 công tác người cao tuổi năm 

2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 

 

            
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
- Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
Thực hiện Công văn số 2407/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 27/10/2021 của 

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác người cao 
tuổi năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022. 

 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 công tác người cao tuổi 

năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022, nội dung báo cáo gồm: Kết quả thực 
hiện; những khó khăn vướng mắc; nguyên nhân tồn tại; giải pháp thực hiện các 

nhiệm vụ được giao và tổng hợp số liệu theo biểu mẫu đính kèm. 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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