
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1166/UBND-TH 
V/v báo cáo sơ kết 03 năm 

thực hiện Chỉ thị số 39-

CT/TW ngày 01/11/2019 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác người khuyết tật 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

     

   Kính gửi:  
- Các phòng:  Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - 

Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tư  pháp, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm 

Y tế huyện; 

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

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

Căn cứ Công văn số 2343/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 11/10/2022 

của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục báo cáo sơ 

kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người khuyết tật (theo lĩnh vực từng ngành phụ trách) theo đề cương (đính kèm). 

Thời gian gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 18/10/2022, để báo 

cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 

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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