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THÔNG BÁO 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với  TTHC tại Bộ phận  

“Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 06/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2019, 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. Sau khi tiếp nhận, tổng hợp UBND huyện thông 
báo kết quả khảo sát tháng 06/2019, cụ thể như sau: 

Phiếu nhận được 

(Từ 04/06/2019 đến 02/7/2019) 
Hài Lòng 

Bình 
thường 

Không 
hài lòng 

Phiếu 
không 
hợp lệ 

Nhóm lĩnh vực Tư pháp 21 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 

Nhóm lĩnh vực Tài chính - kế hoạch 06 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 

Các nhóm lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ 0 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 03 phiếu 

Các nhóm lĩnh vực: Lao động, TB, XH - Dân tộc, 
Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế 

04 phiếu 0 phiếu 01 phiếu 01 phiếu 

Nhóm lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 03 phiếu 0 phiếu 01 phiếu 0 phiếu 

Nhóm lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 01 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 0 phiếu 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 16 phiếu 02 phiếu 0 phiếu 01 phiếu 

Tổng nhận được 60 phiếu. Trong đó: 51 phiếu 02 phiếu 02 phiếu 05 phiếu 

Đã tiếp nhận và giải quyết 01 đơn phản ánh về hành vi hành chính tại Bộ phận một cửa, cụ thể: 
viên chức Chi nhánh VP Đăng ký đất đai chưa hướng dẫn cụ thể TTHC cho khách hàng. 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp chân thành của khách hàng 
trong thời gian qua. Ý kiến của khách hàng là cơ sở thực tiễn để UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, 
điều hành Bộ phận ”Một cửa”, các phòng, đơn vị chuyên môn tích cực chủ động và trách nhiệm 
trong thực hiện các TTHC. Hướng đến mục tiêu phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm sự 
hài lòng của khách hàng.  

UBND huyện Cao Lộc tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng 
tháng 06/2019. Rất mong nhận được ý kiến đánh giá của khách hàng./. 

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

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Hứa Anh Tuấn 
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