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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy định
tạm thời về quản lý, hoạt động đường dây nóng trong tiếp nhận, xử lý
thông tin phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị
quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020;
Căn cứ Chương trình hành động số 09/CTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016
của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP,
Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
2148/SKHĐT-KT ngày 08 tháng 8 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về quản lý, hoạt
động đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố trong tiếp nhận, xử lý thông tin
phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ
trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này kể từ ngày ký./.
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