
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH Thuận  Nam, ngày         tháng  9  năm 2020 

V/v cung cấp thông tin 

phục vụ khảo sát mức độ 

hài lòng của cá nhân, tổ 

chức xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính năm 

2020.  

 

 

 

 Kính gửi: Phòng Nội vụ. 

 

Tiếp nhận Công văn số 2588/SNV-TCBM ngày 11/9/2020 của Sở Nội vụ 

về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá 

nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, ban, 

ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan cung cấp danh sách tối đa 50 đối tượng - là cá nhân hoặc đại diện tổ 

chức đã trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết của cơ quan, đơn vị, địa phương (tính từ ngày 

01/01/2020 đến hết ngày 15/9/2020; không bao gồm các đối tượng chưa nhận 

kết quả giải quyết, đối tượng nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích) theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại văn bản nêu trên. Tổng hợp, 

tham mưu UBND huyện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2020 (đồng thời gửi 

file điện tử qua địa chỉ email: phongtcbm@ninhthuan.gov.vn) theo quy định./. 

(văn bản liên quan trên TD Office) 

 

 

     
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT.  
TL 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Xuân Cường 
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