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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1964 /UBND Cái Răng, ngày   05  tháng 11  năm 2019 
V/v triển khai thực hiện, 

niêm yết công khai thủ tục 

hành chính 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 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 Sở Tài chính; Ủy ban 

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

1. Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định nêu trên 

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

2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, tổ chức triển khai 

thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm Một cửa điện tử khi nhận hồ sơ; niêm 

yết công khai theo quy định 10 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản. 

3. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận cập nhật Quyết định 

nêu trên lên Trang thông tin điện tử quận, đồng thời niêm yết đầy đủ đúng 

quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và kiểm tra việc niêm yết, 

theo dõi, kiểm soát thủ tục hành chính này.  

4. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân các phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền các thủ tục 

hành chính trên Đài Truyền thanh từ quận đến phường để tổ chức, cá nhân 

được biết và thực hiện.   

Nhận được Công văn này Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, 

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

(Đính kèm Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Danh mục các thủ tục hành chính) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND, các Ban HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận;  

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT-LT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Vương Công Khanh 
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