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                          Kính gửi:  

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý khu KTM Chu Lai; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: 

Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Hải quan; 

Cục thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BNV ngày 29/9/2020 của Bộ 

Nội vụ về Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2020.  

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là sở), Ban quản lý khu KTM Chu Lai; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) lập danh 

sách các đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học năm 2020, cụ thể 

như sau: 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh:   

- Danh sách chính thức: 30 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Danh sách dự phòng: 20 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Các Sở: 

- Danh sách chính thức: 03 lãnh đạo sở  (gồm Giám đốc và 02 Phó giám 

đốc) và 05 trưởng phòng thuộc sở. 

- Danh sách dự phòng: 01 lãnh đạo sở đối với các sở có trên 3 lãnh đạo sở 

và 04 trưởng phòng khác thuộc sở.  

- Công chức thuộc sở: 20 công chức ngoài danh sách chính thức và danh 

sách dự phòng đã lập. 

3. Cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ban quản lý khu KTM Chu Lai: 

- Lãnh đạo đơn vị: 01 người. 



 

- Công chức thuộc cơ quan ngành dọc cấp tỉnh: 20 công chức. 

4. UBND cấp huyện:   

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 20 đại biểu. 

- Lãnh đạo UBND huyện: Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND. 

- Đại diện lãnh đạo 12 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

* Ghi chú: Đối với các huyện đã sát nhập phòng Y tế thì lập danh sách 

công chức phụ trách lĩnh vực Y tế thuộc UBND huyện; 6 huyện miền núi cao lập 

thêm danh sách đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc.  

- Lãnh đạo UBND cấp xã thuộc huyện (Chủ tịch UBND và 01 Phó Chủ 

tịch UBND cấp xã). 

- Công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 20 công chức. 

5. Hướng dẫn lập danh sách như sau: 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lập danh sách theo Biểu mẫu số 01. 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh lập danh sách theo Biểu mẫu 

số 02. 

- Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh lập 

danh sách theo Biểu mẫu số 03. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách theo Biểu mẫu số 04. 

Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách trên 

định dạng EXCEL và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/10/2020 để tổng hợp báo 

cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định. 

Văn bản được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của 

tỉnh tại địa chỉ: cchc.quangnam.gov.vn. Trong quá trình triển khai nếu có khó 

khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ về 

phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ theo số điện thoại: 02353.833199 và địa 

chỉ email: thaonguyensnv@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, CCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
   Trần Thị Kim Hoa 
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