
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BẮC HỒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB - UBND 

 

Bắc Hồng, ngày        tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với 

 sự phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ phường 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

   Kính gửi:  Các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

      

Để có cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức 

phường đối với các tổ chức, đơn vị và người dân tại Bộ phận TN&TKQ phường; 

UBND phường tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ tiếp 

nhận và trả kết quả phường, thông qua “Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân bằng thiết bị điện tử” được lắp đặt trước mỗi quầy giao dịch. Thời gian 

thực hiện: Bắt đầu từ 01/11/2021. 

UBND phường đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm tham gia 

đánh giá mức độ hài lòng, để giúp UBND phường nâng cao chất lượng phục vụ 

của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần xây dựng tiêu chí phường đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 

 (Có hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm kèm theo) 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị, tổ chức, cá nhân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Phòng VH-TT thị xã; 

- Chủ tịch; các PCT UBND phường; 

- CBCC phường; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Khanh 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN 

BẰNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

 

BƯỚC 1. Tại thiết bị màn hình ở trước quầy giao dịch, công dân vui lòng 

chọn nút   

 

 
 

BƯỚC 2. Nhập mã số hồ sơ theo giấy hẹn để tiến hành vào đánh giá 

 

 
Sau đó bấm vào nút “TIẾP TỤC” 

 

 

 

 

Nhập đầy đủ mã hồ sơ vào đây, ví dụ: 

000.00.42.H27-200428-0001 



 

 

BƯỚC 3. Công dân vui lòng trả lời các câu hỏi khảo sát 

 
Sau đó bấm vào nút Gửi đi 

 

 

BƯỚC 4. Hoàn thành việc đánh giá và xem kết quả 
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