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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

––––––– 

Số:1744 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Cao Lộc, ngày   05   tháng 11 năm 2018 
 

 
THÔNG BÁO 

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với thủ tục hành chính  
và Bộ phận Một cửa cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá 

––––––––––––––– 
 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/1/2018 của Uỷ ban nhân dân 
huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2018; 

Hướng tới tạo dựng văn hóa hành chính chuyên nghiệp và hiện đại, mong 
muốn điều chỉnh để đem đến sự hài lòng khi phục vụ người dân; trên tinh thần 
quyết tâm và cầu thị, UBND huyện Cao Lộc tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của 
khách hàng đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá, 
cụ thể như sau: 

Mỗi công dân khi đến nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa 
có thể hoàn thành một phiếu theo 03 bước sau: 

Bước 1: Lấy phiếu từ nhân viên tại Bộ phận “Một cửa”. 

Bước 2: Tại phiếu, tích dấu  vào một trong các mức độ Hài lòng, Bình 
thường hoặc Không hài lòng. 

Bước 3: Ký vào góc trên bên phải phiếu (ghi số điện thoại nếu có) và sau đó 
bỏ phiếu vào hộp. 

Ủy ban nhân dân huyện rất mong nhận được ý kiến đánh giá khách quan, 
chân thành từ công dân để thay đổi, điều chỉnh mọi mặt nhằm phục vụ tổ chức, cá 
nhân được tốt hơn, mức độ hài lòng được nâng cao hơn./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C,PVP; 
- Niêm yết tại Bộ phận "Một cửa"  
UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

   Hứa Anh Tuấn 
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