
SO NOT  VU TP. HO CHf MTNH CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
CHI CIJC VAN THIS - LISU TRIY 	Dc Up - Tix do - Hanh phüc 

SO: c 	/CCVTLT-QL 	Tha'nh ph6 H3 Chi Minh, ngày tháng 8 nám 2021 

V/v thay di hmnh thirc kim tra 
Cong tác van thu, km trfr näm 2021 

KInh glri: Các co quan, tO^ chüc tai  Phi 1ic I 
kern theo Ke hoach so 33/KH-CCVTLT 

Theo Ke hoch so^ 33/KH-CCVTLT ngày 02 tháng 02 nm 2021 cUa Chi cic 
Van thu - Lru trU ye kiêrn tra cong tác van thu, liru trfr nam 2021; theo do, kiêm tra 
ti 15 co quan, to chirc the,i gian tit qu II den qu IV näm 2021. 

Tuy nhien, tInh hInh djch bnh CO\TID 19 din bin phi.'rc tap, can tp trung 
phOng, chng djch, Chi C%1C Van thu - Luu trCr thong báo den các co quan, to chirc 
ye thay dôi hmnh thi'rc va phucmg pháp kiêm tra Cong tác van thu, km trir nàm 2021 
nhu sau: 

1. Chi cic Van thu- Luu trtt khOng to chirc kim tra thrc t6 cong tác van thu, 
hru tit tai các Ca quan, to chirc theo Kê hoach  so 33/KH-CCVTLT. 

2. V báo cáo phc vi cong tác kim tra: trên ca sr D cuong báo cáo ti 
Phu luc II kern theo Kê hoach s6 33/KH-CCVTLT, các ca quan, to chirc rà soát, tr 
kiêm tra va bao cáo két qua ye Chi c1ic Van thu - Lixu trtt truâc ngày 30 tháng 9 
nàm 2021 dê rà soát, tong ho cip báo cáo. 

Chi cic Van thu - Liru tn) thông báo dn cac co quan, t6 chrc d8 ph6i hop 
thuc 

Noinhn: 
-Nhutrên; 
- Phông NOi  vi Qun 4, 8; 
- SNV: Giám dOe, Phó Giám dOc PT (d b/c); 
-Li.ru:VT. 

 

Huy'nh Van Phüng 
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