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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các quận, huyện;  

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục 

   hành chính công tại Sở Văn hóa và Thể thao. 
 

 

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

UBND thành phố Đà Nẵng 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 và Kế hoạch số 17/KH-SVHTT ngày 

13 tháng 01 năm 2022 về cải cách hành chính năm 2022, Sở Văn hóa và Thể 

thao kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm đánh giá mức độ hài 

lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở như sau: 

1. Các thủ tục hành chính của Sở đã được cập nhật trên cổng dịch vụ công 

thành phố mức độ 4. Do vậy, Sở thực hiện khảo sát trực tuyến với cách thức 

thực hiện như sau: 

a) Cách 1: Truy cập phần mềm khảo sát trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công thành phố :  

- Bước 1: Đăng nhập  https://dichvucong.danang.gov.vn 

- Bước 2: Chọn mục “Cá nhân”. 

- Bước 3: Chọn mục “Lịch sử giao dịch”. 

- Bước 4: Chọn mục “Đánh giá” ở mỗi hồ sơ. 

- Bước 5: Chọn mức độ đánh giá: “Hài lòng”, “Bình thường”, “Không hài 

lòng” ở từng câu hỏi và bấm tiếp tục. 

- Bước 6: Chọn “hoàn thành” đánh giá sau năm câu hỏi. 

- Bước 7: Chọn “Đánh giá” để hoàn thành việc khảo sát. 

 b) Cách 2: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

https://vhtt.danang.gov.vn, chọn thủ tục hành chính (TTHC) để đi đến Cổng 

dịch vụ công thành phố và làm theo các bước tại điểm a. 

2. Riêng thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn, phướn”, ngoài khảo sát trực tuyến như trên, 

Sở tiến hành khảo sát độc lập với “Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên băng- rôn, phướn” vì mảng này tổ chức, công dân phải thực hiện một 

lúc với 2 phần mềm là dkqc.danang.gov.vn và dichvucong.danang.gov.vn. Về 

https://dichvucong.danang.gov.vn/
https://vhtt.danang.gov.vn/
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hình thức khảo sát, công chức một cửa sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi phiếu khảo 

sát theo mẫu đính kèm qua zalo để tổ chức, công dân đánh giá và gửi lại công 

chức một cửa (qua zalo), in ra và tập hợp ý kiến trình lãnh đạo Sở để có phương 

án nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập liên quan đến mảng này (nếu có). 

Sở Văn hóa và Thể thao rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia khảo 

sát, đóng góp ý kiến của quý cơ quan, tổ chức và công dân để làm cơ sở cho việc 

điều chỉnh và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công ngày càng 

tốt hơn ./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- BBT website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Hà Vỹ 
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Phụ lục 

PHIẾU KHẢO SÁT TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM 

QUẢNG CÁO TRÊN BĂNG- RÔN, PHƢỚN 

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

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng) 

 

Tổ chức, công dân thực hiện:…………………………………………….. 

Số điện thoại:……………………………………………………………… 

Nội dung các câu hỏi: 

1. Ông/Bà cho ý kiến về phần mềm đăng ký vị trí quảng cáo với băng 

rôn và phƣớn tại địa chỉ dkqc.danang.gov.vn. 

   Hài lòng 

   Không hài lòng 

  Ý kiến khác (nếu có)…………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………… 

2.Việc hƣớng dẫn đăng ký vị trí quảng cáo với phƣớn, băng rôn tại 

địa chỉ dkqc.danang.gov.vn, theo Ông/Bà đã rõ ràng chƣa? 

   Rõ ràng 

   Chưa rõ ràng 

  Ý kiến khác (nếu có)…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Ông/Bà gặp khó khăn gì khi thực hiện 1 thủ tục với 2 phần mềm: 

đăng ký vị trí tại dkqc.danang.gov.vn và nộp hồ sơ tại 

dichvucong.danang.gov.vn với mảng phƣớn, băng rôn? 

   Không khó khăn 

   Gặp khó khăn 

  Ý kiến khác (nếu có)…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4. Theo Ông/Bà quy định về hình thức tiếp nhận, thanh toán, tra cứu 

kết quả trực tuyến đối mảng này đã hợp lý chƣa? 

   Hợp lý 

   Chưa hợp lý 

  Ý kiến khác (nếu có)…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. Ông/Bà cho ý kiến về Công chức hƣớng dẫn, tiếp nhận và trả kết 

quả tại Bộ phận 1 cửa của Sở 

   Hài lòng 

   Không hài lòng 

  Ý kiến khác (nếu có)…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Cảm ơn Ông/ Bà đã trả lời các câu hỏi trên! 
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