
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1210/UBND-TH 

V/v thực hiện Nghị quyết 

131/NQ-CP ngày 06/10/2022 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

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

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

Thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4708/UBND-

THNV ngày 14/10/2022 về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP 

ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Công văn số 4762/UBND-THNV ngày 

18/10/2022 về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 

của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện có ý kiến như sau: 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung theo 

hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4708/UBND-THNV ngày 

14/10/2022 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. 

Kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện) trước ngày 14 tháng cuối quý để tổng hợp, 

báo cáo về trên theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự chỉ đạo./. 

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

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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