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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1119/UBND Cái Răng, ngày  22  tháng  6   năm 2020 
V/v triển khai thực hiện nội 

dung Công văn số 1714/UBND-

NC ngày 11 tháng 6 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố 

 

 

Kính gửi:      

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1714/UBND-NC ngày 11 tháng 6 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai kế hoạch hoạt động 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quận, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy 

ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan 

được nêu ra tại Công văn số 1714/UBND-NC ngày 11 tháng 6 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.  

2. Giao Trưởng phòng Nội vụ quận phối hợp với các đơn vị có liên 

quan đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ có liên quan tại Công văn nêu trên, đặc biệt là việc thực hiện các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về công tác cải cách hành chính năm 

2020 trên địa bàn quận từ nay đến cuối năm.   

Nhận được Công văn này Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quận, Chủ 

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

(Đính kèm Công văn số 1714/UBND-NC ngày 11 tháng 6 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vương Công Khanh 
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