
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 6 năm 2022 

V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị  
số 21-CT/TU ngày 27/5/2022  
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

 

 

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

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

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

“về đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận  
chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; 

Thực hiện Công văn số 2335/UBND-NC ngày 07/6/2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 

27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của 
cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện, 

gửi Phòng Nội vụ tổng hợp. 

2. Giao Trưởng phòng Nội vụ thống nhất thời gian các phòng, ban, ngành 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi báo cáo; chịu trách nhiệm theo 
dõi, đánh giá việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 27/5/2022 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đúng thời gian 
quy định./. 

 

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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