
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 
Số:            /UBND-NC 

V/v hỗ trợ công tác điều tra 

xã hội học đo lường sự hài 

lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Vĩnh Châu, ngày         tháng 10 năm 2019 

 

     Kính gửi:  

- Các Ban đảng thuộc Thị ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp  

  trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; 

- Các cơ quan tỉnh, Trung ương  

đóng tại địa phương; 

- Các tổ chức đoàn thể thị xã; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

    

Căn cứ Công văn số 2064/SNV-CCHC ngày 09/10/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh năm 2019, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu có ý kiến như sau: 

Nhằm tạo điều kiện cho điều tra viên đến liên hệ phỏng vấn, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân trên địa bàn thị xã hỗ trợ công tác điều tra xã hội 

học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo nội dung Công văn số 2064/SNV-

CCHC ngày 09/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Công văn số 2064/SNV-CCHC ngày 09/10/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng được chuyển đến văn thư cơ quan qua Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành)./. 

  
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Bưu điện thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 
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