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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 400/UBND Cái Răng, ngày   13   tháng  3     năm 2020 

V/v báo cáo công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính theo thời 

gian quy định trong năm 2020  

 

 

 

 Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 773/UBND-KSTTHC ngày 14 tháng 3 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện 

báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, 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 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính tại cơ quan, đơn vị mình đúng theo thời gian quy định và đề 

cương báo cáo đính kèm (Quý I báo cáo vào ngày 20/3/2020, Quý II báo 

cáo vào ngày 20/6/2020, Quý III báo cáo vào ngày 20/9/2020, Quý IV báo 

cáo vào ngày 20/12/2020); nội dung báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và 

UBND quận tổng hợp.  

2. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp và tham 

mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

đúng theo thời gian quy định tại Công văn nêu trên. Đồng thời theo dõi thời 

gian và nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị để tính điểm thi đua cải cách 

hành chính. 

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

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

(Đính kèm Công văn số 773/UBND-KSTTHC ngày 14 tháng 3 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT.  
   

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Vương Công Khanh 
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