
UBND THANH PHO HA NOT 
SO LAO DQNG - THUUNG BINH 

VAXAHQI 

S:  39  /TB-SLDTBXH Ha Nói, ngày'73tháng 6 nàm 2021 

THÔNG BAO 
ye viéc Khão sat, do luông si hài lông cüa ngu'ô'i dan và to chá'c 
ye sy phyc vy cüa So dôi vOl vic giãi quyêt các TTHC näm 2021 

Thrc hin Ké hoch so 25/KH-UBND ngày 22/01/202 1 cüa UBND thành ph 
v nâng cao sr hal lông cüa ngui dan và t chirc di vi sir phic vii cüa các co quan, 
dan vj; cãi thin, nâng cao Chi s hài lông v sir phiic vii hành chInh (SIPAS) näm 
2021 cUa thành pM Ha Ni. 

D tip tic mang li sir hài lông ngày càng cao di vâi nguOl dan, t chirc, dng 
thai nâng cao trách nhim, thai d phiic vi1 cüa di ng cong chirc, viên chirc và nguô'i 
lao dng Ngành Lao dng - Thuang binh và Xá hi Thi dO, gop phân xãy drng hInh 
ãnh co quan van rninh, chuyén nghip. vi dan phiic vy. Su Lao dng - Thuang binh và 
Xã hi kinh dé nghj ngu'i1i dan, nguO'i di din tO chüc, doanh nghip sau khi hoàn 
thành giao djch ti B ph.n Mt cua SO', tai  các Diem, B phn tip nhn Va trã kt qua 
thuc Trung tam Djch vii vic lam Ha Ni trên dja bàn thành pM tham gia dóng gOp ' 
kiên thông qua phiu kháo sat trtrc tuyn bang vic truy cp vào duO'ng link 
https://by.com.vn/khaosa1so1d2021  hotc Quét ma QR (ducic gü'i kern) và lam theo cãc 
bu'âc nhu sau: 

- BuO'c 1: Chon Linh virc thU mc hành chInh dA thuc hiên; 

Di vài các thu tyc hành chInh &rc thyc hin tqi các dim giao djch cüa Trung 
tam Djch vy vic lam H Nç5i vui lông chQn linh vic "Báo hiêm tIut ngIzip". 

- BuO'c 2: Nhp thông tin: H9 và ten, sO din tho?i. dja chi cüa ban; 
- Bu'ó'c 3: Dánh giá kháo sat rnüc d hal lông: 
- Bu'ó'c 4: Gui dánh giã. 

SO' Lao dng - Thuang birth và Xã hi trân tr9ng thông báo dn các doanh 
nghip, tO chüc vã cá nhãn duac biêt, ph6i hgp triên khai thtrc hin./. 

No'! n/ian:  /t_ 
- UBND Thánh phô (dé báo cáo); 
-Só'Ntivii; 
- Các d/e Ban Giám Dôc So' (dé biêt); 
- Các phOng nghip vtI SO, Trung tam DVVL HN (dé 

thuc hiên) 
- Ltxu: VT. VP (Nnh) 

KT. GIAM DOC 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dclp-Tirdo-Hinh phác 



MA QR PHçJC V11 KHAO SAT HAl LÔNG SIPAS 2021 CUA 
S€% LAO DQNG-THU'ONG BINH VA XA 1-101 THANH PHO HA NQI 

(Kèni theo Thông báo 3 59/TB-SLDTBXH ngày5/6/2O21 cüa So' LD-TB&XH Ha N3i) 

 II.. .11111 
L'.I 
I " ii 

LLaL  
I 

 

 

I 


	Page 1
	Page 2

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2021-06-15T14:06:47+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<vanthu_soldtbxh@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




