ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 740/UBND

Cái Răng, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, triển khai thực
hiện Thông tư số 01/2020/TTBTP ngày 03 tháng 3 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Kính gửi:
- Các phòng, ban ngành quận;
- UBND các phường.
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhận được Công văn số 996/STPHCTP&BTTP ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố về việc
triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:
1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các phường tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản
của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa
phương, đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP và thực
hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định.
2. Giao Trưởng Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện những nội dung
thuộc thẩm quyền theo nội dung nêu tại mục 1 Công văn số 996/STPHCTP&BTTP ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng phòng, ban, ngành quận và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 996/STP-HCTP&BTTP ngày 13 tháng 4 năm 2020
của Sở Tư pháp thành phố)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c CT và các PCT UBND (để b/c);
- Lưu: VT, LT.
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