Nhm giúp cho UBND phng Hòa Minh ci thin cht lng trong vic cung cp các dch v hành chính
công, ra bin pháp iu chnh, b sung, sa i cho phù hp vi tình hình thc t ti n v, góp phn nâng cao cht
lng dch v hành chính công, áp ng ngày càng tt hn nhu cu ca t chc, công dân, UBND phng Hòa
Minh kính ngh quý c quan. t chc, công dân có cho ý kin ánh giá kho sát mc hài lòng thông qua
hình thc trc tuyn nh sau:
- Bc 1: Truy cp vào Trang thông tin in t ci cách hành chính thành ph à Nng ti a ch:
www/cchc.danang.gov.vn.
- Bc 2: Chn mc “ánh giá cung ng dch v công”;
- Bc 3: Chn mc “Phng, xã” và chn “UBND phng Hòa Minh”;
- Bc 4: Chn công chc tip nhn và gii quyt h s;
(Danh sách công chc tip nhn và gii quyt h s ca UBND phng Hòa Minh ính kèm).
- Bc 5: Nhp s in thoi thc hin ánh giá theo hng dn ca phn mm;
- Bc 6: Nhp mã xác thc và kích vào nút “gi ánh giá” hoàn thin vic ánh giá.
Nu chn nút “Chn cán b khác”, quay li Bc 3 và thc hin theo hng dn.
UBND phng Hòa Minh rt mong nhn c s óng góp ý kin ca Qúy t chc, cá nhân ci tin ngày càng
tt hn cht lng dch v hành chính công ti n v theo phng pháp ánh giá nêu trên.
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DANH MC
Cán b tip nhn và tr kt qu ti B phn tip nhn và tr kt qu phng Hòa Minh
(Kèm theo Thông báo s 17/TB-UBND ngày 12 tháng 01 nm 2018)
H và tên
Ngày tháng nm sinh
Chc v
Lê th Giang
17/02/1979
T pháp - H tch
Nguyn Th Ngc Thu
28/6/1975
T pháp - H tch
Nguyn Th Hng
22/7/1965
Vn phòng - Thng kê
Phan Nguyn Hng Linh
03/03/1990
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Lê Th Phng Thúy
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Lu tr - th qu
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