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UBND THANH PHO HA NOI
S LAO BONG - THUONG BINH
VA xA HQI

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Jp - Tir do - Hanh phüc

S: 4 1?O/TB-SLDTBXH

Ha Nôi, ngày Oháng 5 nám 2022

THÔNG BAO
V vic Khão sat, do lurô'ng sr hal lông cüa ngtroi dan và t6 chuc
ye sr phuc vui cüa S& di vó'i vic giãi quyêt các TTHC nãm 2022

Ngày0 1/4/2022, S Lao dng-Thisong binh và Xã hi Ha Ni dã ban hành
Ké hoach so 1296/KH-SLDTBXH ngày 01/4/2022 ye Khão sat, do hthng si,r hài
lông cüa nguii dan và to chüc v sir phic v cüa S Lao dng - Thuong binh và Xã
hi trong vic giâi quyêt các thu t11c hành chInh/cung üng djch ViJ cong thuc thm
quyên tai Co quan Sâ và Trung tam Djch v1,T Vic lam Ha Ni näm 2022
D tip tiic mang 1i si,r hài lông ngày càng cao di vOi ngui dan, t chrc,
dng thôi nâng cao trách nhiêm, thai d phiic vii cüa di ngQ cong chüc, viên chirc
và ngiRii lao dng Ngành Lao dng - Thuong binh và Xã hi Thu do, gop phân xây
dimg hInh ánh co quan van minh, chuyên nghip, vi dan phiic vii. S Lao dng Thucing binh và Xà hi kInh d nghj nguii dan, ngui di din to chüc, doanh
nghip sau khi hoàn thành giao dch ti B phn Mt cira S&, t?i các Diem, B phn
tip nhn và trâ kêt qua thuc Trung tam Dch vi vic lam Ha Ni trên dja bàn thành
ph tham gia dóng gop kiên thông qua phiu khâo sat trirc tuyn bang vic truy
cp vào dLthng link https://by.com.vn/khaosat2022 hoc Quét ma QR (duqc gri
kern) và lam theo các bithc nhu sau:
- Buc 1: Chon LTnh vuc thu tuc hành chInh dã thiic hiên;
Dó'i vó'i các thz, tic hành chInh du'çrc thy'c hin tgi các dié'm giao djch cza
Trung tam Djch vy viçc lam Ha Ni vui lông chQn Th2h vy'c "Báo hiêm that nghip".
- Biic 2: Nhp thông tin: HQ và ten, s din thoai, da chi cüa ban;
- Buc 3: Dánh giá khâo sat müc d hài lông;
- Buóc 4: Gri dánh giá.
S& Lao dng - Thiiong binh và Xã hi trân tr9ng thông báo dn các doanh
nghip, t chirc và cá nhân dugc bit, phi hcip triên khai thirc hin./.
Noinhân:A
- Các d/c Ban Giám Doe So (de biet);
- Van phOng S, Trung tam DVVL I-IN (dê niêm yet
cong khai và thijc hin);
- Lu'u: VT, VP (Ninh)

KT. GIAM BOC
PHO GIAM BOC

MA QR PHVC VTJ KIIAO SAT HA! LÔNG SIPAS 2022 CUA
S LAO DQNG-THUNG BINH vA xA 1101 THANH PHO HA NO!
(Kern tlzeo Thông báo 4TB-SLDTBXH ngày 6/5/2O22 cüa So LD-TB&XHHà N5i)

