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

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3607/UBND-NC Cần Thơ, ngày 18  tháng 9 năm 2017 

V/v tiến độ thực hiện nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính                  

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

 

Xét Báo cáo số 1675/SNV-CCHC ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội 

vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính                  

năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định. 

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố có văn bản chấn chỉnh đối với những đơn vị không thực hiện hoặc 

chậm thực hiện báo cáo. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện./. 

(Báo cáo số 1675/SNV-CCHC ngày 07 tháng 9 năm 2017 đã được Sở Nội 

vụ gửi đến cơ quan, đơn vị) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND TP; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT,ĐTS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
 

 

        Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 
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