
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  

     Số:              /UBND-TTHC Đăk Hà, ngày       tháng       năm  

V/v phối hợp điều tra, khảo sát sự hài 

lòng của người dân về sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2022 

 

                     

Kính gửi:   

                                      - Phòng Nội vụ huyện; 

                                      - UBND các xã: Đăk Mar, Đăk Long và Hà mòn. 

Căn cứ Công văn số 2430/SNV-HCTH, ngày 28/9/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phối hợp điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2022. Để công tác điều tra, khảo sát đạt kết quả tốt, 

UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ huyện, UBND các xã: Đăk Mar, Đăk Long, 

Hà Mòn triển khai một số nội dung sau: 

1. Phòng Nội vụ 

- Phân công 01 công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính tham gia 

cùng Đoàn khảo sát để phối hợp thực hiện công tác điều tra về lĩnh vực Đất đai, 

lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng, lĩnh vực Cấp phép kinh doanh ở cấp huyện. 

- Có văn bản thông báo và mời người dân1 tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân huyện, để Đoàn khảo sát làm việc. Thời gian, địa điểm, số lượng người dân triệu 

tập (số lượng mẫu), phương pháp khảo sát cụ thể theo Phụ lục gửi kèm. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: Đăk Long, Đăk Mar và Hà Mòn 

- Mỗi xã phân công 02 công chức (01 công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp và 

01 công chức phụ trách lĩnh vực LĐ - TB và XH) tham gia, phối hợp cùng Đoàn 

khảo sát theo yêu cầu tại Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14/9/2022 của Sở Nội vụ.  

- Có văn bản thông báo và mời người dân2 tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã, để Đoàn khảo sát làm việc. Thời gian, địa điểm, số lượng người dân triệu tập 

(số lượng mẫu), phương pháp khảo sát cụ thể theo Phụ lục gửi kèm. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
 

                                                           
1 Đối tượng là người dân đã từng thực hiện thủ tục hành chính tại địa bàn mà đơn vị đã tổng hợp danh sách theo đề 

nghị của Sở Nội vụ tại Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14/9/2022. 
2 Đối tượng là người dân đã từng thực hiện thủ tục hành chính tại địa bàn mà đơn vị đã tổng hợp danh sách theo đề 

nghị của Sở Nội vụ tại Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14/9/2022. 
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