
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 

 

Số:  248 /UBND-VP 
V/v khảo sát lấy ý kiến của người dân  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Giang, ngày   15  tháng  10  năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Công chức : Tư pháp – hộ tịch, LĐTBXH, ĐC-XD; 
 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thành phố 

v/v khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2019. UBND 

phường Tân Giang yêu cầu  các đồng chí thực hiện các nội dung sau: 

1. Đ/c Đoàn Xuân Hoài – Công chức Tư pháp: lấy phiếu khảo sát ý kiến 15 

cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thuộc  lĩnh vực: Tư pháp - 

Hộ tịch từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 16/10/2019 và đã nhận kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính.  

- Giao Đ/c Điện Xuân Thành – Công chức LĐTBXH: lấy phiếu khảo sát ý 

kiến 7 cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao 

động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 16/10/2019 và đã 

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

- Giao Đ/c Nguyễn Hiệp Hòa – Công chức  ĐCXD: lấy phiếu khảo sát ý kiến 

3 cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính có 

phát sinh hồ sơ thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2018 đến 

hết ngày 16/10/2019 và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

- Giao đồng chí Nguyễn Văn Huy – Văn phòng Đảng ủy – HĐND – UBND: 

đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện  và nộp về thành phố trước ngày 

25/10/2019.  

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ nghiêm 

túc thực hiện và nộp danh sách về Văn phòng  ngày 23/10/2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; 
- Lưu: VT, NV; 
- Gửi: Bản điện tử. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Trương Quang Hiếu 
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