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KẾ HOẠCH 
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ  

của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 
 

Triển khai Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ 

phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 

243/KH-BNV ngày 03/4/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính 

nhà nước năm 2020; Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 

2020, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những 

giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công của 

cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Quá trình khảo sát, đo lường phải được thực hiện một cách khách quan, 

khoa học, độ tin cậy cao, phản ánh được thực tế chất lượng phục vụ của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung, thông tin trên phiếu điều tra đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ trả 

lời cho mọi người dân, tổ chức. 

II. Đối tượng, phạm vi khảo sát 

1. Đối tượng 

Người dân, tổ chức đã thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

2. Phạm vi khảo sát cấp tỉnh 

- Các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Quản lý đô 

thị; Phòng Tài chính - Kế hoạch 18 huyện, thị xã, thành phố. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Chọn ngẫu nhiên 02 xã trên địa bàn mỗi huyện, 

thị xã, thành phố để điều tra đối với các lĩnh vực: tư pháp, thương binh, xã hội, 

dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền. 

III. Nội dung thực hiện 

TT Công việc Thời gian Cơ quan  

thực hiện 

1 Hội nghị Công bố kết quả đo 

lường sự hài lòng năm 2019 

Tháng 5-6/2020 Sở Nội vụ 

2 Triển khai các chương trình 

phối hợp của Bộ Nội vụ với Ban 

Thường trực Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Trung ương Hội Cựu 

Chiến binh Việt Nam. 

Tháng 6-7/2020 Sở Nội vụ 

3 Nghiên cứu xây dựng phương 

án khảo sát, điều tra phù hợp; 

ban hành các văn bản chỉ đạo, 

tài liệu hướng dẫn chi tiết việc 

tổ chức điều tra. 

Tháng 6-7/2020 Sở Nội vụ 

4 Chọn mẫu điều tra.   

4.1 Tổng hợp thông tin về người 

dân, tổ chức đã được giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính theo 

lĩnh vực được chọn điều tra. 

Tháng 6-7/2020 Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

các Sở, Ban, 

ngành; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thị xã, thành 

phố. 

4.2 Rà soát, chọn mẫu điều tra, bổ 

sung thông tin cụ thể của đối 

tượng điều tra. 

Tháng 6-7/2020 Sở Nội vụ; Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh; các Sở, 

Ban, ngành; Ủy 

ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành 

phố. 
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4.3 Lập danh sách chính thức và 

danh sách dự phòng đối tượng 

điều tra theo từng loại dịch vụ 

công. 

Tháng 6-7/2020  

- Gửi danh sách cho Bộ Nội vụ tổ 

chức lấy phiếu điều tra (đối với 

các lĩnh vực điều tra theo kế 

hoạch của Bộ Nội vụ). 

Tháng 6-7/2020 Sở Nội vụ 

- Tổng hợp danh sách để bàn giao 

cho Bưu điện tỉnh (đối với các 

lĩnh vực điều tra theo kế hoạch 

của tỉnh). 

Tháng 8/2020 Sở Nội vụ 

5 Triển khai điều tra xã hội học.   

5.1 Ký Hợp đồng thực hiện việc 

phát, thu phiếu điều tra đối với 

các dịch vụ công do cấp tỉnh 

điều tra.  

Tháng 8/2020 Sở Nội vụ; 

Bưu điện tỉnh 

5.2 Tổ chức hội thảo, tập huấn cho 

điều tra viên. 

Tháng 8/2020 Sở Nội vụ; 

Bưu điện tỉnh 

5.3 Phát, thu phiếu điều tra. Tháng 8-

10/2020 

Bưu điện tỉnh 

6 Giám sát, phúc tra, kiểm tra quá 

trình chọn mẫu, lấy phiếu điều 

tra. 

Tháng 7-

10/2020 

Sở Nội vụ phối hợp 

với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh 

7 Tổng hợp, phân tích dữ liệu 

điều tra, xây dựng báo cáo. 

Tháng 10-

12/2020 

 

7.1 Kiểm tra, phân loại phiếu điều 

tra theo từng lĩnh vực. 

Tháng 8-

10/2020 

Bưu điện tỉnh 

- Gửi phiếu về Bộ Nội vụ (đối với 

phiếu điều tra của Bộ Nội vụ 

phát hành). 

Tháng 8-9/2020 

- Gửi phiếu về Sở Nội vụ (đối với 

phiếu do tỉnh phát hành). 

Tháng 10/2020 

7.2 Kiểm tra, phân loại phiếu, nhập 

dữ liệu. 

Tháng 10/2020 Sở Nội vụ 

7.3 Tổng hợp, phân tích số liệu, xây 

dựng báo cáo. 

Tháng 11/2020 

8 Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh công bố Chỉ số hài lòng. 

Tháng 12/2020 Sở Nội vụ 
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IV. Kinh phí thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị được giao phân công chủ trì thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài 

chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

V. Tổ chức thực hiện   

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng phương án điều tra đảm bảo khách quan, chính xác; thành lập Tổ Điều tra; 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội 

dung công việc theo kế hoạch đề ra; làm đầu mối liên lạc với Bộ Nội vụ trong 

quá trình thực hiện kế hoạch đo lường Chỉ số hài lòng tại tỉnh Quảng Nam; phối 

hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh 

tỉnh trong giám sát quá trình điều tra. 

2. Các Sở, Ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin về 

người dân, tổ chức đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các 

lĩnh vực được điều tra theo đề nghị của Sở Nội vụ. 

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh 

tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong việc giám sát quá trình chọn mẫu, tổ chức 

điều tra xã hội học theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ và các nội dung khác theo Kế 

hoạch của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.   

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;                                                                           

- TT TU, TT HĐND tỉnh;    

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP;                                                    

- Lưu: VT, HCTC, KSTTHC (K.Phượng) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tân 
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