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

   HUYỆN TRÀ CÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

         Số: 1029/UBND-TH                                    Trà Cú, ngày 14 tháng 9 năm 2022  

     V/v tiếp tục triển khai, thực hiện 
   Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 
          01/6/2016 của Chính phủ 
         
        

 
      
 
                                   

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

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

               

Ngày 01/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực triển khai, quán 
triệt, tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung hướng dẫn tại Nghị định này. Riêng 

đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm 
trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi sai phạm thuộc thẩm quyền. 

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan thường 
xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác xã, tham mưu đề xuất hướng xử lý 

đối với các trường hợp sai phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp 
thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./.  

 

 

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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