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

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 1105 /UBND Cái Răng, ngày  18  tháng  6  năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1176/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 6 năm 2020 của  

Chủ tịch UBND thành phố  

 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; 

- Chi cục thuế Khu vực Cái Răng - Phong Điền; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải 

quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận có ý kiến như sau: 

Giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, Chi cục 

trưởng Chi cục thuế Khu vực Cái Răng - Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các phường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên và in nội 

dung 05 quy trình nội bộ có liên quan niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị, 

đồng thời khi tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, luân chuyển hồ sơ hành chính phải 

thực hiện trên hệ thống Một cửa điện tử của quận. 

Nhận được Công văn này, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội quận, Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Cái Răng - Phong Điền, Chủ 

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

(Đính kèm Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 
   

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Vương Công Khanh 
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