
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SGDĐT-VP Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Quyết định  

số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020  

của Thủ tướng Chính phủ 

 

   Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 2972/UBND-TH  ngày 02 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

30/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Sở Giáo dục và đào tạo triển khai đến các đơn vị Quyết định số 

30/2020/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến 

nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017.  

Nhận được được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp 

nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban 

hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Tăng 
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