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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1063/UBND Cái Răng, ngày  12   tháng 6    năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Công văn 

số 1568/UBND-KSTT ngày 28 

tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 
 

Kính gửi:      

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận; 

- Bưu điện Trung tâm Cái Răng; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1568/UBND-KSTT ngày 28 tháng 5 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg, 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 tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nội dụng Quyết định số 45/2020/QĐ-CP 

của Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích, theo tinh thần nội dung Công văn nêu trên của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố, định kỳ mỗi quý (trước ngày 20 tháng 3, 

tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm) báo cáo lồng ghép trong báo cáo kiểm 

soát thủ tục hành chính về kết quả thực hiện Quyết định số 45/2020/QĐ-CP 

của Chính phủ, gửi về Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp.   

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

các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn 

quận, Ủy ban nhân dân các phường trong quá trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại Quyết định số 45/2020/QĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tổng 

hợp các nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

3. Đề nghị Giám đốc Bưu điện trung tâm Cái Răng chủ động phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận có thực hiện thủ tục hành chính, tăng 

cường hơn nữa trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính 

thông quan dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn quận. 
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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 Công văn số 1568/UBND-KSTT ngày 28 tháng 5 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Vương Công Khanh 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-12T14:38:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Vương Công Khanh<congkhanh@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-12T15:11:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	UBND quận Cái Răng<vpubndcairang@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




