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Số: 07 /UBND Cái Răng, ngày 06 tháng  01 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 3291/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND thành phố 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân các phường; 
 

Căn cứ Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần 

Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Giám đốc Trung tâm 

Y tế quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai thực hiện và 

niêm yết theo quy định Quyết định nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ.   

2. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận phối hợp với thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra rà soát các thủ tục hành 

chính đã được công bố theo Quyết định nêu trên, kịp thời phản ánh các khó 

khăn, vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo 

cáo kết quả về Ủy ban nhân quận nắm theo dõi và có hướng chỉ đạo.   

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn quận, 

Giám đốc Trung tâm Y tế quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức 

triển khai thực hiện./.  

(Đính kèm Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Danh mục các thủ tục hành chính) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận;  

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Vương Công Khanh 
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