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 IN BAN NHAN  DAN  

THAMI PHO HO CHI MENU 
CQNG HOA xA HOl CHIJ NGHIA \TIET NAM 

Thc 1p - Tir do Hinh phüc 

ThànhpMH ChIMinh, ngày 40 tháng 4nam 2020 S& 430 /UBND-VX 

V/v tô  chiic thrc hin Nghj dIIh 
so 30/2020/ND-CP ngãy 05/3/2020 
cüa ChInh phü ve cong tác van thu 

Kinh giri: 
- Sâ, ban, ngành thành pM; 
- 	

11 

Tong Cong ty, Cong ty thuc UBND thành phô; 
- To chirc chInh tn, to chüc chinh trj  - xà hi, 

0 

tO chi'rc xä ho^ to chi'rc xâ hi - nghê nghip thành phô; 
- Uy ban nhân dan qun, huyn. 

cvikN iHU.LtfU TRU  
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Ngày:  2LkL2i 

s" so: 	 

x  	 01 

t de^ nghj cüa S& Ni vi ti Th tnmnh so^ 1 080/TTr-SNV ngày 23 tháng 3 
näm 2020 ye vic tO chi'rc thçrc hin Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP ngày 05 tháng 3 
näm 2020 cüa ChInh phü ye cong tác van thu; 

Uy ban nhân dan thành pM có kin chi do nhu sau: 

1. Thu trffô'ng So', ban, ngành thãnh ph6; Tong Cong ty, Cong ty tnrc thuc 
Uy ban nhân da1;0n  thành phô; to chu'c chinh trig  to chu'c chinh trl - xã hi, 
t

91 

o chfrc xã 	hi, to chfrc xã hi - nghê 	n ghip thành phô và Uy ban nhân dan 
qun, huyn (cak co' quan, to chtic) 

a) To^ chrc trin khai, tuyên tnuyn, tp hun ni dung Nghj dinh S6 
30/2020/ND-CP cüa Chinh phü den can b, cong chirc, viên chtrc, nguO'i lao Ong 
tnong Co quan, don vi mInh và các co 	ir quan, to chc trirc thuc dam bào thirc hie^n 
cOng tác van thu dung quy djnh. 

b) Rà soát sira doi, cp nht các quy djnh v cOng tác van thu tai Co quan, 
to chirc phü hop vâj quy dinh ti Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP ngày 05 tháng 3 
näm 2020 cUa ChInh phil 

2. Giao Giám d6c So' Ni viii 

a) Ph 6i hop t6 ch(rc tp hun n)i dung các quy dinh v cOng ac van thu 
ti các Co quan, to chirc khi có thu cáu. 

b) Kim tna vic thirc hin các quy djnh ve^ cOng tác van thu d6i vâi các 
co quan, tO chirc tnen dia bàn thành phO. 

9 
U y 	ban than dan thàth pM d nghj các Co quan, t6 chüc tnin khai thirc hie^n 

các no dung nêu trên. Giao Sâ Ni vii djnh k' tOng hop, báo cáo kêt qua th?c hin 
cho Uy ban than dan thành phO./. 

Ncri nI4in: 
- Nhtr trên; 
- TTUB: CT, PCT/TT; 
- SINi vii; 
- VPUB: CVP, PVP/VX; 
- Chi Cc VTLT-SNV/ 
- Ph "Ong VX; 
- Luii: VT, (VX-Tri) TV. C 
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