
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRÀ CÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

        Số: 825/UBND-TH                                     Trà Cú, ngày 02 tháng 8 năm 2022  

        V/v báo cáo sơ kết 05 năm  

 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương 
   
 
            
 
                                   

 Kính gửi:  
   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

   - Văn phòng Huyện ủy; 
   - Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

   - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện. 
    
             

Thực hiện Công văn số 1534/SKHĐT-THKTKG ngày 29/7/2022 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của 
BCH Trung ương theo nội dung Công văn số 1534/SKHĐT-THKTKG ngày 

29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm), gửi về Ủy ban nhân dân 
huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, gửi file mềm qua địa chỉ 

email: taichinhtracu@gmail.com) chậm nhất trong ngày 09/8/2022.   

- Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm đôn đốc, 
nhắc nhở, tổng hợp báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện) chậm nhất trong ngày 12/8/2022 
để báo cáo về trên đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  

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

        KT. CHỦ TỊCH 
       PHÓ CHỦ TỊCH    

 

 

 

 

 

         Huỳnh Văn Nghị 
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