
   ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

 

Số:        /UBND - TH     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP.Trà Vinh, ngày       tháng 3  năm  2023    

V/v thực hiện Chương trình 

làm việc Ban Thường vụ 
Thành ủy năm 2023 

                        
   

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Lao động –  

                Thương binh và Xã hội, Tư pháp thành phố. 
                 

  

 Nhằm chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các 

văn bản thực hiện Chương trình làm việc số 24-CTr/TU ngày 23/02/2023 của Ban 
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

thực hiện tập trung một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham 
mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy: Báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 
tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác công chức, chứng thực trên địa bàn tỉnh”, 
thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 05/4/2023. 

2. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp các 

ngành liên quan và UBND phường, xã tham mưu UBND thành phố trình Ban 
Thường vụ Thành ủy: Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

01/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đưa người lao động đi làm việc 
theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thành 
phố Trà Vinh”, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2023. 

 3. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham 

mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy:  

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 02/8/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác trồng, quản lý và bảo vệ cây 
lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh”, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 
05/7/2023. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 03/8/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường triển khai, ứng dụng công nghệ vi 
sinh, hữu cơ vi sinh, sinh học trong sản xuất nông nghiệp sạch”, thời gian hoàn 
thành chậm nhất ngày 05/7/2023. 



 4. Đối với các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Kế 
hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 6 khóa XIII “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Tỉnh ủy ban hành chính thức và ý 

kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo sau. 

* Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo thời gian 

quy định (qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố). Giao Văn phòng 
HĐND và UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thành phố thực 
hiện tốt nội dung Công văn này./.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như trên; 
- Phòng ban TP; 
- UBND phường, xã; 

- BLĐ. VP, đ/c Nhiều, Thy, Nhân; 
- Lưu (     b). 

 CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Tâm 
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