
U'' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

S&  L?B  /UBND-HCC Ba Che, ngày  'I J  tháng 8 närn 2021 

V/v phi hqp diu tra, khão sat, 
dánh giá sir hài lông cüa ngu?i 
dan trên dja bàn huyn Ba Chê 

nàm 2021 

KInh gU'i: 

- Co quan Khi MTTQ và các DTCTXH; 

- Các co quan: Phông Tài chInh - K hoach; Phông Tài 
nguyen - Môi truô'ng; Phông Kinh tê - Ha tang; Phông Tu 
pháp; Van phông Dang k quyên sir dung dât;Trung tam 
Hành chIrth cong huyn; 

- UBND các xã, thj trn. 

Thçrc hin K hoch s 138/KH-UBND ngày 17/8/2021cUa UBND huyn 
Ba Chê ye khâo sat, dánh giá sir hài lông cüa Ca nhân, to chirc dôi vâi djch vii hành 
chInh cong trén dja bàn huyn näm 2021. 

Nam 2021 là näm du tiên huyn Ba Ch trin khai thçrc hin diu tra, khão 
sat dánh giá sçr hài lông cüa ngu'ri dan ye phiic vii cüa co quan hành chinh nhà 
nixàc. Vic dánh giá sr hal lông cüa ngithi dan dOi vi djch viii hành chInh cong 
nhäm mvc  dich thông kê, tong hçxp có tinh chat chçn 19c dôi vOl mt so 1mb V1rC, 
qua do näm ducic mrc d hal lông cüa ngui dan; g1t1p huyn djnh huOng, chi dto 
cling nhu uu tiên cãi thin các ni dung ma nguOi dan dánh giá thâp tlr do nâng cao 
chat hzçing djch vii, gop phân cãi thin các chi sO PARINDEX và chi so SIPAS cüa 
huyn näm 2021 và nhcrng nàm tiêp theo, 

D thirc hin hin dam bão các ni dung, tin d thOi gian theo Kê hoch 
khão sat, dánh giá, UBND huyn dê nghj cac co quan, don vj thirc hin mt sO ni 
dung sau: 

1. Trung tam Hành chInh cong huyn; UBND các xã, thi trãn: 

- Lp danh sách nguOi dan có dja chi, s6 din thoai lien h dâ trilc tip giao 
djch, giãi quyêt thu tiic hành chInh ti Trung tam hành chInh cong huyn và ti Bô 
phn tiêp nhn và trà két qua hin di các xä, thj trân ('trong khoáng thôi gian tIe 
01/08/2020 den I,êt ngày 30/7/202 1). 

± Di vOi Trung tam Hành chInh cOng huyn, gm các linh vçrc, thu tic: 
Cap giây phép kinh doanh, cap giây chimg nhtn quyen si.r ding dat, chirng thirc và 
cãi chInh h tich,  cap giây phép xây dçrng. 

+ Di vOl B phn tip nhn và trã kt qua hin dti các xã, thj tdtn, gm các 
linh vçrc, thi tVc:  Tr pháp, Lao dng thu'ung binh và Xã hi. 
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Gui danh sách ye UBND huyn (qua Trung tam Hành chInh cong huyn) 
tru*c ngãy 25/8/2021, dông thai gui file excel qua dla  chi email: 
hoangthiyen 18021 993 qngmail.com. 

- Mi dan v cir 01 can b lam du mi lien h dê phi hçip triên khai vic 
dieu tra khão sat, dánh giá six hài lông cüa nguô'i dan dôi vi djch vii hành chInh 
cong trên da bàn huyn nãm 2021 (ThOng tin: HQ và tên, chac vu, vj trI cOng tác; 
sO din thogi lien h) gui ye Trung tarn Hânh chInh cong huyn truixc ngày 
22/8/202 1. 

* Liruj: 

Khi 1p danh sách nguôi dan d nghj các do'n vi l.p danh sách phái s&p xêp 
theo van abc hoc theo trInh t1r th6i gian giao dich;  các cá nhãn, di din don vi tO 
chüc phãi Co dja chi cii the, so din thoti lien h dã triic tiêp th'c hin giái quyêt 
thu tiic hành chInh các linh virc, thu tyc dâ dircic lira ch9n (Ten các cá nhân 
không viêt chO in hoa - vi dii không viêt NGUYEN VAN KI-IANH). 

- Không du'a vào danh sách t6ng th các tru'ng hgp sau: (1) Nguôi dan dà 
giao djch nhung chua nh.n kêt qua; (2) Nguôi dan dã nhn ket qua nhung không 
lam vic và sinh song tai  da phuDng. 

- Danh sách ngithi dan phãi dugc 1p trên Excel theo mu hung dn chung 
(gii kern theo van ban nOy). 

2. PhOng Tài chInh - Kê hoich; PhOng Tài nguyen - Môi trirông; Van 
phOng DKQSDD; Phông Tu pháp; Phông Kinh tê - Ha tang: 

Phi hcip vii Trung tarn Hành chInh cOng trong vic rà soát, lua ch9n dê ltp 
danh sách ngui dan dâ giãi quyêt thu tVc  hành chInh & các linh vçrc thuc ca quan 
phçi trách. 

3. D ngh Co' quan Khi Mit trn to quOc và các DTCTXH huyn: 

Phi hçxp vói Trung tam Hành chInh cOng l.p danh sách chInh thüc, danh 
sách di,r tr1i nglr&i dan, to ch(rc dã thirc hin giái quyêt thu tyc hành chInh ti các 
lnh vuc, các xä, thj trãn dê tham gia kháo sat. 

UBND huyn d nghj các ca quan, don vj, UBND các xà, thj trân nghiêm 
tue triên khai thixc hiên./. 

Noi nhân: 
- CT, các PCT UBND Iiuyên (B/c); 
- Nhu trên (T/h); 
- Luu: VT, HCc. 
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