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THÔNG BÁO
Lấy ý kiến khảo sát tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành
chương trình tổng thể cải các hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết
số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện Quyết định số 3633/QĐ- UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành
kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH- SKHĐT ngày 10/02/2020 về khảo sát mức độ
hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Kế hoạch và
Đầu tư. 

Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại
Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng tốt hơn, đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá
nhân. Để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của các
tổ chức, cá nhân đối với công tác cải cách hành chính của Sở theo các hình thức sau:

- Gửi phiếu khảo sát trực tiếp theo đường bưu điện, văn thư

- Bỏ phiếu khảo sát tại quầy số 25 của Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa
chỉ: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các tổ
chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến khảo sát về
công tác cài cách hành chính để đạt kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo./.

                                                                                                GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                                                  
- UBND tỉnh (để bc);
- Sở Nội vụ; ( đế bc);
- Cá cơ quan đơn vị, doanh nghiệp;                                                                      
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website Sở KHĐT;
- GĐ và các PGĐ;                                                                                                     
- Các phòng;                                                                                                          

- Lưu VPS, VT.                                                                                      Nguyễn Công Vinh

http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn/
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