
UBND HUYỆN TRÀ CÚ 

VĂN PHÒNG 

HĐND VÀ UBND HUYỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 21/CV-VP 
 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo 

Kế hoạch của UBND tỉnh 

 

Trà Cú, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

 

              Kính gửi:  

   - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 3030/VP-CNXD ngày 10/11/2022 của Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh Trà Vinh về vệc ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch của UBND 
tỉnh. 

Để có cơ sở góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh. Văn phòng HĐND 

và UBND huyện đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có 

ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh (đính kèm dự thảo kế 
hoạch). 

Ý kiến đóng góp bằng văn bản, gửi đến Văn phòng HĐND và UBND huyện 
chậm nhất ngày 17/11/2022, đồng thời gửi file mềm qua Email: 

tttracu@travinh.gov.vn để Văn phòng tổng hợp ý kiến dự thảo kế hoạch gửi về 
Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. 

 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHONG 

 
 

 
 

 
Ngô Thanh Nhanh 
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