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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 527/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Chương trình hành ñộng giải quyết tốt các vấn ñề
an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Thực hiện Thông báo số 07-TB/TU ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy
Cần Thơ về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy phân công các cơ quan, ñơn vị
chủ trì soạn thảo các văn bản trình Ban Thường vụ Thành ủy theo Chương trình công
tác toàn khóa của Ban Chấp hành ðảng bộ thành phố;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Chương trình hành ñộng
giải quyết tốt các vấn ñề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
thành phố”.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm
tổ chức triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc sở: Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và ðào tạo, Y tế, Thủ trưởng cơ quan,
ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
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