
Kính gửi: 

- Trung tâm Hành chính công thành phố; 

- Các phường, xã: Nam Hà, Thạch Trung, Thạch Bình. 

Thực hiện Công văn số 6001/UBND-PC ngày 8/9/2020 của UBND tỉnh, 

Công văn số 1625/SNV-CCHC&VTLT ngày 11/9/2020 của Sở Nội vụ về triển 

khai điều tra XHH đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020; Để 

phối hợp, triển khai việc điều tra xã hội học đo lường về sự phục vụ hành chính 

năm 2020, UBND thành phố giao các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trung tâm Hành chính công thành phố phối hợp với phòng Quản lý đô 

thị, phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Hà 

Tĩnh - Cẩm xuyên để lập danh sách tổng thể các cá nhân, tổ chức đã giao dịch và 

nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố từ ngày 

01/01/2020 đến hết ngày 31/7/2020 đối với 2 lĩnh vực: đất đai, cấp phép xây 

dựng. 

2. Các phường, xã: Nam Hà, Thạch Trung, Thạch Bình lập danh sách tổng 

thể các cá nhân, tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC có giao 

dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

31/7/2020 đối với 2 lĩnh vực: tư pháp, lao động - thương binh & xã hội. 

3. Chọn mẫu điều tra xã hội học chính thức và dự phòng đối với từng dịch 

vụ đảm bảo số lượng mẫu và cách thức chọn mẫu theo công văn số 1625/SNV-

CCHC&VTLT ngày 11/9/2020 của Sở Nội vụ (có sao gửi kèm). Cụ thể: Lĩnh 

vực đất đai (20 mẫu chính thức, 20 mẫu dự phòng); Lĩnh vực cấp phép xây 

dựng (10 mẫu chính thức, 10 mẫu dự phòng); lĩnh vực Tư pháp (6 mẫu chính 

thức, 6 mẫu dự phòng); lĩnh vực lao động - thương binh & xã hội (4 mẫu chính 

thức, 4 mẫu dự phòng). 

4. Các đơn vị gửi danh sách mẫu điều tra xã hội học gồm: danh sách tổng 

thể, danh sách mẫu chính thức, mẫu dự phòng từng lĩnh vực trên Excel (theo 

mẫu) về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để gửi Sở Nội vụ trước ngày 

23/9/2020. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Hành chính công, 

Chủ tịch UBND các phường, xã có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

  Số:     /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2020 
V/v phối hợp triển khai điều tra xã hội học  

đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính 

năm 2020 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT TP; 

- Các phòng: TMMT, QLĐT; 
- Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 



2 

 

 

 

  



3 

 

 

 

 

  

  


		vanltt.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T08:17:32+0700


		vantv.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T10:13:43+0700


		cuongph.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T17:02:05+0700


		ubthanhpho@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T17:23:50+0700


		2020-09-17T17:24:55+0700


		2020-09-17T17:25:12+0700




