
BỘ NỘI VỤ 

 

 

Số:         /BNV-CCHC 
V/v đính chính thời gian chọn mẫu điều 

tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Nội vụ có Công văn số 4626/BNV-CCHC ngày 07 tháng 9 năm 2020 

về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 

2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Bộ Nội vụ xin đính chính phạm vi thời gian chọn mẫu điều tra xã hội học 

đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 tại Mục a, Khoản 2, 

Phần A (trang 5) của Phục lục kèm theo Công văn số 4626/BNV là: Từ ngày 

01/1/2020 đến ngày 31/7/2020.  

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Vụ Cải 

cách hành chính, Bộ Nội vụ theo email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa (để b/c); 

- Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam (để p/h);  

- Trung ương Hội CCB Việt Nam (để p/h); 

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để p/h); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, CCHC. 

 

 
TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Hùng 
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