
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 1198/UBND 

V/v khảo sát trải nghiệm người 

dùng dịch vụ công trực tuyến 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Quý, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

  

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân 3 xã. 
 

 hực hiện Công v n số 1229/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 25/10/2022 của 

S   hông tin và  ruy n thông v  việc khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ 

công trực tuyến; để triển khai hiệu quả việc khảo sát trải nghiệm người dùng dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đ  nghị các cơ 

quan, đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. V n phòng Cấp ủy - Chính quy n chỉ đạo chuyên viên Quản trị mạng gắn 

Banner liên kết đến địa chỉ khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực 

tuyến https://form.gov.vn/!Krc3U trên trang thông tin điện tử huyện trong ngày 

27/10/2022. 

 

2.  rung tâm V n hóa - Thông tin -  hể thao huyện tuyên truy n trên kênh 

truy n hình huyện và đưa thông tin trên mạng xã hội; Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tuyên truy n, phổ biến, giới thiệu (bằng nhi u hình thức phù hợp) để 

doanh nghiệp, người dân biết và tham gia thực hiện khảo sát trải nghiệm người 

dùng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://form.gov.vn/!Krc3U. 

Thời gian khảo sát: Từ ngày 27/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022  

Ủy ban nhân dân huyện đ  nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm 

phối hợp triển khai các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  rang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PVX. hịnh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Tấn Lực 
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