
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNV-VP 
V/v khảo sát mức độ hài lòng đối với 

 chất lượng cung ứng dịch vụ hành  

chính công  

Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2022 

 

 

     Kính gửi:  

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ 

quan  Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

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

thành phố ban hành Quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, 

công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thành phố. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công đối với 

tổ chức, công dân cũng như tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 

đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đến tổ chức, công dân như 

sau: 

1. Khảo sát trực tuyến đối với tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở gồm Chi 

cục Thủy sản, Chi cục Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi và 

Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

Kính đề nghị tổ chức, cá nhân có thực hiện thủ tục hành chính thực hiện quy 

trình đánh giá theo các bước sau: 

- Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.  

- Bước 2: Chọn mục “ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT”. 

- Bước 3: Nhập số điện thoại người nộp hồ sơ hoặc nhập mã hồ sơ được 

gửi cho người nộp hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc email (Lưu ý: nên nhập số 

điện thoại vì mã hồ sơ tương đối dài sẽ gây khó nhớ). 

- Bước 4: Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công qua việc trả lời 

lần lượt 05 câu hỏi. 

https://dichvucong.danang.gov.vn/
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Mức độ đánh giá: “Hài lòng”, “Bình thường”, “Không hài lòng” . 

- Bước 5: Xác nhận hoàn thành đánh giá. 

2. Khảo sát trực tiếp đối với tổ chức, cá nhân có giải quyết công việc 

tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. 

a) Đánh giá trực tiếp vào Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, 

công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (đính kèm theo Công 

văn này) 

b) Phiếu khảo sát xin vui lòng gửi về địa chỉ:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tầng 27 Trung tâm hành chính 

thành phố, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng. 

- Chi cục Thủy sản: 43-45 Thanh Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

- Chi cục Kiểm lâm: 24 Trần Cao Vân, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

- Chi cục Thủy lợi: 353 Lê Thanh Nghị, TP Đà Nẵng 

- Chi cục Nông nghiệp: Lô A2-18 Khu E1, đường Võ An Ninh, Phường 

Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

- Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang: 20 Vân Đồn, quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng. 

c) Thời gian khảo sát 

Việc khảo sát vui lòng hoàn thành trước ngày 30/10/2022 để Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. 

3. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp báo cáo kết quả mức độ 

khảo sát hài lòng (trực tuyến và trực tiếp) của đơn vị về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước ngày 30/10/2022. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan 

tâm đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân để đơn vị ngày càng nâng cao 

chất lượng phục vụ dịch vụ công./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 

Phan Văn Mỹ 
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 Phụ lục 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG 

 VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Công văn số           /SNN-VP ngày    tháng    năm 2022 

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

(Đánh dấu X vào các ô vuông tương ứng mà quý tổ chức, cá nhân chọn) 

1. Công việc quý tổ chức, cá nhân liên hệ thực hiện thuộc lĩnh vực nào: 

 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật         

 Lĩnh vực Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

 Lĩnh vực Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật tư lĩnh vực nông 

nghiệp 

 Lĩnh vực Chăn nuôi        

 Lĩnh vực Thú y 

 Lĩnh vực Thủy sản 

 Lĩnh vực Thủy lợi         

 Lĩnh vực Lâm nghiệp 

 Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

 Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

 Lĩnh vực Bảo hiểm nông nghiệp 

 Lĩnh vực  Quản lý xây dựng công trình        

 Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

 Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông 

2. Thái độ phục vụ của công chức, viên chức 

 Thân thiện, hướng dẫn tận tình, rõ ràng.   

 Bình thường.   

 Hướng dẫn qua loa, khó hiểu.   

 Hướng dẫn với thại độ khó chịu, thiếu thân thiện.    

Ý kiến khác:  ....................................................................................................  

..........................................................................................................................  

3. Đánh giá mức độ hài lòng về kết quả giải quyết công việc 

Hài lòng  

Bình thường  
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Không hài lòng  

(Trường hợp không hài lòng vui lòng cho ý kiến ở câu 4) 

4. Nguyên nhân không hài lòng 

 Thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tiếp nhận và giải quyết    

 Quy trình, thủ tục, hồ sơ phức tạp, khó thực hiện                                 

 Phải tốn thêm kinh phí ngoài quy định                                                 

 Thời gian trả kết quả không đúng so với quy định                      

 Phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục hành chính                         

Ý kiến khác: .....................................................................................................  

..........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………. 

..........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………. 

5. Mong muốn đơn vị thực hiện các giải pháp hoàn thiện chất lượng cung 

ứng dịch vụ hành chính công  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

6. Thông tin liên hệ cần phản hồi 

- Tên đơn vị, cá nhân: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

- Số điện thoại liên hệ: ……………………............................................... 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Xin cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức, cá nhân./. 
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