
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1544/UBND-TH 

V/v rà soát, đề xuất kinh phí 

triển khai Đề án 06 của Thủ 

tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 
- Trưởng Công an huyện (Thường trực Tổ Công tác 

triển khai Đề án 06 huyện); 
- Thủ trưởng các ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                   

Thực hiện Công văn số 3357/VP-NC ngày 09/11/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đề xuất kinh phí triển khai Đề án 06/CP. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng Công an huyện (Thường trực 

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện) chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã thị trấn khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất kinh phí triển khai 

thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật tại 

Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông và dự kiến kinh phí trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao 

của các cơ quan, đơn vị; thời gian hoàn thành, gửi về Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 22/12/2022 để báo cáo Sở Tài 

chính thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy 

định (đính kèm biểu mẫu thống kê)./. 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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