
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY ĐỨC 
 

Số:          /UBND-VP 

V/v khảo sát mức độ hài lòng đối 

với việc giải quyết thủ tục hành 

chính với các bộ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Đức  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy  Đức, ngày       tháng 10 năm 2022 

                                   

     Kính gửi:  

- Các phòng, Ban chuyên môn huyện;  

- UBND các xã; 

Nhằm nhận được đánh giá khách quan về hoạt động của đơn vị thông qua 

việc nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng dịch vụ công do cơ quan cung cấp; 

từ đó, cải tiến chất lượng việc thực hiện dịch vụ công, Ủy ban nhân dân huyện 

kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên hệ công tác với UBND 

huyện quan tâm thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải 

quyết thủ tục hành chính với các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân huyện Tuy Đức theo các hình thức, cụ thể như sau: 

Cách 1: Thực hiện khảo sát trực tuyến: 

- Theo link liên kết dưới đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-slwlL7r6bw5NYvKei-

otscuAmCXqIftBVEFaJ-U80Hqjg/viewform?usp=sf_link  

- Khảo sát trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện: 

https://tuyduc.daknong.gov.vn/khao-sat-muc-do-hai-long-doi-voi-viec-giai-

quyet-thu-tuc-hanh-chinh-voi-cac-bo-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-uy-

ban-nhan-dan-huyen-tuy-duc/  

Cách 2: Quét mã QR-Code để thực hiện khảo sát (Đính kèm). 

Cách 3: Đánh giá trực tiếp vào Phiếu khảo sát (đính kèm) gửi về UBND 

huyện -Địa chỉ: thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.  

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 

- Đăng trang Thông tin điện tử       

- Lưu: VT, CNTT(Đ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phan Thị Khương 
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