
UY BAN NHAN DAN 
HUYN XUAN TRIYNG 

S: /-(4t/UBND-NV 
V/v diêu tra x hi hc do lirOng hài lông 

ye sir phiic v11 hành chInh nàm 2020 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiAVIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Xuán Trir&ng, ngàyf tháng 9 nàm 2020 

KInh gi.'ri: 
- Thu trithng các co' quan: Phông Tài chInh - K hoach, 

Phông Tài nguyen - Môi trumg. 

- Chü tjch UBND các xã: Xuân Vinh, Xuân Thuy, Thj trân 

Xuân Trueing. 

Thirc hin Cong van s 1692/SNV-CCHC ngày 08/9/2020 cüa S& Ni v11 tinh 
Nam Djnh ye diêu tra xã hi h9c do lithng hài lông ye sij phic v11 hành chInh närn 
2020. Trên Ca so' dU lieu tai  trung tam phiic vi hành chInE cong ci.ia tinh, B phn 
tiêp nhn va trà ket qua cüa UBND huyn vâ UBND các xã, th trân; UBND huyn 
yeu câu các Ca quan, dcm vj báo cáo so lieu, danh sách cli the nhu sau: 

1. Danh sách Tng s luçng giao dch theo lTnh vrc (N) gm t.t cã nguo'i dan 
và di din to chirc dã thrc hin giao djch thuc tmg linh virc diêu tra trong khoâng 
tho'i gian tr ngày 01/01/2020 den ngày 3 1/7/2020 (phy lyc 1). 

2. Danh sách ch9n mu diu tra xä hi h9c chInh thirc và dir phOng tmg linh 
virc cña tmg don vj (phy lyc 2). 

Cách 1p danh sách tng (N) và ch9n mu diu tra thirc hin theo huo'ng dn 
cüa BNi vi ti Van ban so: 4626/BNV-CCHC ngày 07/9/2020 cüa B Nti vi ye 
vic diêu tra xã hi h9c do lu&ng hài lông ye sir phic vii hành chInh näm 2020 gt'ci 
kern theo Cong van). 

Yêu cu Thütru&ng CáC ca quan, dcm vj, Chü tjch UBND các xã: Xuân Vinh, 
Xuân Thüy, Thi trân Xuân Truo'ng nghiêm tüc triên khai th?c hin và báo cáo kêt 
qua ye UBND huyn (qua PhOng Ni vy. huyn tong hçp) trithc ngày 23/9/2020. 
Trong qua trInh thirc hin, có khó khän vuâng mac báo cáo kjp tho'i v UBND huyn 
(qua phôn. Ni vii) d chi dto./.- 

No'i nl,ân: 
- Nhu' tren; 
- Cong TTDT huyn; 
- Luu: VT, NV. 
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