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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ
CHỦ TỊCH 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;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương;
Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan
nhà nước thành phố Cần Thơ giai ñoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012;
Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác cải cách hành chính năm 2012;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng của Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ.
ðiều 2. Giao Giám ñốc sở, Thủ trưởng ñơn vị có liên quan thực hiện các nội dung
của ðề án, cụ thể như sau:

