
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VP               Trà Cú, ngày           tháng 9 năm 2022 

V/v tham mưu báo cáo định kỳ  
kết quả thực hiện nhiệm vụ PCI  

về Chỉ số thành phần Chi phí  

không chính thức 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Căn cứ Công văn số 596/TTr-VP ngày 31/8/2022 của Chánh Thanh tra 

tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ PCI về 
Chỉ số thành phần Chi phí không chính thức (đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Chánh Thanh tra huyện chủ trì, 
phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo định kỳ về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ PCI về Chỉ số thành phần Chi phí không chính thức  theo yêu cầu 

của Thanh tra tỉnh tại Công văn nêu trên; dự thảo Báo cáo gửi Ủy ban nhân dân 
huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) chậm nhất 

ngày 08 hàng quí, năm để xem xét, báo cáo Thanh tra tỉnh. 

Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với Thanh tra huyện trong quá trình tổng 
hợp báo cáo./. 

 

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

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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