
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  313/UBND Cái Răng, ngày  02    tháng   3   năm 2020 
V/v triển khai thực hiện  

Kế hoạch số 29/KH- UBND 

ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 

Kính gửi:      

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai 

đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực 

hiện nội dụng Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2021-2030.  

2. Giao Trưởng phòng Nội vụ quận trên cơ sở Kế hoạch của thành phố, 

tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch cụ thể tổng kết công tác 

CCHC giai đoạn 2011-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC 

giai đoạn 2021-2030, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tổng kết nghiêm 

túc, tiết kiệm có hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; đánh giá đầy đủ, 

toàn diện việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC trên tất cả các lĩnh vực 

từ quận đến phường, gắn với biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn quận. 

Thời gian tổng kết trước ngày 10 tháng 4 năm 2020, đồng thời tham 

mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương gửi về 

Sở Nội vụ thành phố trước ngày 01 tháng 5 năm 2020.      

Nhận được Công văn này Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai, thực hiện./. 
 

(Đính kèm Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020  

của Ùy ban nhân dân thành phố). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Vương Công Khanh 
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