
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v tham mưu báo cáo kết quả 

xây dựng, thực hiện Quy chế  

dân chủ ở cơ sở năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

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

Căn cứ Công văn số 1753/SNV-XDCQCTTN ngày 04/11/2021 của Sở Nội 
vụ về việc báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 

2021 (đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn tham mưu báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2021 theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Công văn nêu trên./. 
 

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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