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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1948 /UBND 

V/v báo cáo kết quả ứng dụng CNTT 

trong cơ quan nhà nước năm 2019 

Cái Răng, ngày  01  tháng  11  năm 2019 

 
 

 

  Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành quận;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1983/STTTT-CNTT ngày 30 tháng 10 năm 2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về việc báo cáo kết quả 

thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 

2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân các 

phường báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan 

đơn vị mình (theo các mẫu đề cương đính kèm), đồng thời gửi về Phòng Văn 

hóa và Thông tin quận trước ngày 05 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp báo cáo 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đúng thời gian qui định.  

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành quận, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 

 (Đính kèm Công văn số 1983/STTTT-CNTT ngày 30 tháng 10 năm 2019  

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, 

 mẫu đề cương đính kèm ) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vương Công Khanh 
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