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SỞ LAO ĐỘNG              
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Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện;  

- Các tổ chức, cá nhân có thực hiện DVHCC. 

 

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân 

đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn thành phố, công văn số 2206/SNV-TCBC&CCHC ngày 

15/7/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai khung khảo sát mức độ 

hài lòng.   

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng DVHCC và hiệu quả 

công tác cải cách hành chính. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính mong 

quý cơ quan, doanh nghiệp, công dân có giao dịch hành chính công cho ý kiến 

đánh giá việc cung ứng DVHCC và công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở qua các hình thức sau:  

1. Truy cập vào phần mềm khảo sát trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

thành phố và làm theo các bước như sau:  

- Bước 1: Dùng tài khoản của tổ chức, công dân, doanh nghiệp (đã đăng 

ký trên hệ thống) để đăng nhập vào trang https://dichvucong.danang.gov.vn  

- Bước 2: Chọn mục “Cá nhân”.  

- Bước 3: Chọn mục “Lịch sử giao dịch”.  

- Bước 4: Chọn mục “Đánh giá” ở mỗi hồ sơ.  

- Bước 5: Chọn mức độ đánh giá: “Hài lòng”, “Bình thường”, “Không hài 

lòng” ở từng câu hỏi và bấm tiếp tục.  

- Bước 6: Chọn “Đánh giá” để hoàn thành việc khảo sát.  

2. Truy cập vào phần mềm khảo sát trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

thành phố và làm theo các bước như sau:  

- Bước 1: Truy cập vào trang https://dichvucong.danang.gov.vn  

- Bước 2: Chọn mục “Đánh giá, khảo sát”.  

- Bước 3: Nhập số điện thoại và chọn hồ sơ mà bạn muốn đánh giá hoặc 

chọn nhập mã hồ sơ và nhập mã xác thực.  
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- Bước tiếp theo tổ chức, công dân, doanh nghiệp thực hiện theo các bước 

5, 6 tại mục 1 của công văn này. 

3. Truy cập trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tại địa chỉ https://ldtbxh.danang.gov.vn, chọn mục “Khảo sát mức độ hài 

lòng đối với dịch vụ hành chính công” và thực hiện trình tự như ở mục 1 hoặc 

mục 2 nêu trên để đánh giá. 

4. Đánh giá thông qua máy tính bảng bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thủ tục hành chính (quầy số 11), Trung tâm hành chính thành phố Đà 

Nẵng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp của quý cơ quan, doanh nghiệp, công dân để việc cung ứng DVHCC của Sở 

ngày càng hoàn thiện.  

Xin trân trọng cảm ơn./.     

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng, chi cục; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

               Nguyễn Văn An 
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