
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:  1034/UBND-TH 
V/v rà soát, báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện kế hoạch 
về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 

đầu năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Trà Cú, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

        

                           
 

Kính gửi:  

- Trưởng các ban, ngành huyện (hệ nhà nước); 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để kịp thời báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành 

có liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trưởng các ban, ngành huyện (hệ nhà nước) và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn chỉ đạo tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình của cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xác định những chỉ tiêu 
chưa đạt, những biện pháp cần tập trung để dồn sức thực hiện đạt chỉ tiêu đã đề 

ra đến cuối năm. 

2. Khẩn trương rà soát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc ở cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. 
Qua đó, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện cụ thể (nếu qua rà soát không 

có khó khăn, vướng mắc và đề xuất thì cũng gửi báo cáo bằng văn bản). 

3. Các ngành, địa phương báo cáo về Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp chậm nhất ngày 19/9/2022. 

 

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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