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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    22     /KH-UBND Điện Bàn, ngày   14   tháng 02  năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã 

 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn về Thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính của Ủy ban nhân dân thị xã và các xã, phường. Ủy ban nhân 

dân thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn thị xã với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích: 

- Khảo sát, thăm dò, tổng hợp ghi nhận ý kiến nhận xét, đánh giá về sự hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà 

nước trong giải quyết thủ tục hành chính; năng lực và thái độ phục vụ của cán 

bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông qua khảo sát, thăm dò các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt 

được yêu cầu, mong muốn của người dân, doanh nghiệp để đề ra những giải 

pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao ý 

thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và lợi ích của người dân, doanh 

nghiệp. 

b) Yêu cầu: 

- Việc khảo sát, thăm dò đảm bảo khoa học, khách quan, trung thực và có 

tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Xây dựng các câu hỏi khảo sát, thăm dò đảm bảo các thông tin để tổng 

hợp, phân tích, đánh giá kết quả; câu hỏi phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ trả lời đối 

với các đối tượng được khảo sát, thăm dò. 

- Kết quả khảo sát, thăm dò là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Bảo đảm phiếu khảo sát, thăm dò được lấy đồng đều trên các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Phương pháp khảo sát, thăm dò được thực hiện bảo đảm thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp tham gia, đồng thời tiết kiệm kinh phí và thời gian tổ 

chức thực hiện. 

2. Phạm vi, đối tượng khảo sát, thăm dò 

a) Phạm vi: Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: Trung tâm 
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Hành chính công thị xã, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, UBND các xã, 

phường (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương). 

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã: Tổng số phiếu khảo sát 

là 500 phiếu, khảo sát cho tất cả các lĩnh vực (trong đó, có ít nhất 300 phiếu 

khảo sát được lấy từ hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai). 

- Đối với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Mỗi đơn vị lấy 25 

phiếu khảo sát. 

- Đối với các xã, phường: Mỗi đơn vị lấy 100 phiếu khảo sát. 

- Lấy phiếu khảo sát đối với các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp 

trên địa bàn (khảo sát ít nhất 20 doanh nghiệp). 

b) Đối tượng: Đối tượng được lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá mức 

độ hài lòng là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có giao dịch thủ tục hành 

chính, công việc, của cơ quan hành chính. 

3. Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện khảo sát, thăm dò 

a) Nội dung khảo sát, thăm dò: 

Nội dung khảo sát, đánh giá trên 5 tiêu chí: Về mức độ thuận tiện; về tiếp 

nhận hồ sơ thủ tục hành chính; về giải quyết thủ tục hành chính; về trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Nội dung khảo sát, đánh giá được lập thành Phiếu khảo sát, thăm dò tại 

Mẫu 1 kèm theo Kế hoạch này. 

b) Hình thức khảo sát, thăm dò:  

+ Phương pháp trực tiếp: Gửi phiếu điều tra trực tiếp đến đối tượng doanh 

nghiệp đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan 

hành chính. 

+ Phương pháp gián tiếp: Gởi phiếu và tiếp nhận bản cứng, mềm qua địa 

chỉ mail phongnoivudienban@gmail.com. 

c) Thời gian thực hiện khảo sát, thăm dò: 

+ Thường xuyên trong năm: Để phiếu khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận & 

Trả kết quả thị xã và các xã, phường; công khai khảo sát góp ý tại các vị trí nơi 

công cộng (hàng quý tổng hợp một lần).  

+ Định kỳ: thời gian 20 ngày, từ ngày 15/02/2020 đến ngày 06/3/2020. 

d) Kinh phí: Nguồn dự toán kinh phí đã bố trí đầu năm của phòng Nội vụ. 

4. Trình tự thực hiện khảo sát, thăm dò: 

a) Thành lập Tổ khảo sát ý kiến người dân:  

Tổ khảo sát được thành lập thông qua việc hợp đồng sinh viên Trường 

Đại học Nội vụ và trưng tập CBCC Phòng Nội vụ thị xã. Tổ khảo sát có trách 

nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện công tác khảo sát thăm dò ý kiến người dân 

trong lĩnh vực thủ tục hành chính. 

b) Phát phiếu khảo sát, thăm dò:  

Ủy ban nhân dân thị xã (thông qua Tổ khảo sát) tiến hành khảo sát, thăm 

dò toàn bộ người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 
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phận Tiếp nhận & Trả kết quả thị xã và tại Bộ phận TN&TKQ của các địa 

phương. Cụ thể: 

- Thành viên Tổ khảo sát có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả thị 

xã và Bộ phận TN&TKQ của các địa phương để thực hiện phát và hướng dẫn 

điền Phiếu khảo sát, thăm dò đối với người dân, doanh nghiệp đến tiến hành giải 

quyết thủ tục hành chính; đối với các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên 

địa bàn, thành viên Tổ khảo sát trực tiếp gửi phiếu khảo sát tại trụ sở doanh 

nghiệp. 

- Người dân, doanh nghiệp ghi Phiếu khảo sát, thăm dò và gửi lại cho 

thành viên Tổ khảo sát. 

c) Thu thập Phiếu khảo sát, thăm dò: 

- Đối với phương pháp trực tiếp: Việc thu thập Phiếu khảo sát, thăm dò sẽ 

do các thành viên Tổ khảo sát thực hiện và gửi về UBND thị xã (qua Phòng Nội 

vụ để tổng hợp). 

- Đối với phương pháp gián tiếp: Phòng Nội vụ thu thập phiếu khảo sát, 

tổng hợp hàng quý báo cáo. 

d) Tổng hợp kết quả khảo sát, thăm dò: 

Sau khi tổng hợp xong tổng số Phiếu khảo sát theo quy định của Kế 

hoạch, Tổ khảo sát sẽ tiến hành tổng hợp kết quả khảo sát, thăm dò theo mẫu tại 

Mẫu 2 kèm theo Kế hoạch này. 

e) Xử lý kết quả khảo sát, thăm dò: 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, thăm dò, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ 

đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đề xuất các giải pháp để cải tiến nâng 

cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Kết quả lấy ý kiến khảo sát, thăm dò là kênh thông tin để phục vụ công 

tác chuyên môn, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đối với công tác cải 

cách hành chính, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

f) Báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò: 

Kết thúc khảo sát, thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp về thực hiện 

thủ tục hành chính, Tổ khảo sát tiến hành tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả 

khảo sát trước ngày 15/3/2020 và trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, có 

hướng chỉ đạo. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã thành lập Tổ khảo sát, thăm dò 

ý kiến người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC; hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thực hiện tốt việc khảo sát, 

thăm dò; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã về kết quả khảo sát, thăm dò 

tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả thị xã; các địa phương; sử dụng nguồn kinh 

phí bố trí đảm bảo thực hiện công tác khảo sát, thăm dò ý kiến người dân, doanh 

nghiệp. 
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b) Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu UBND thị xã bố 

trí kinh phí phù hợp để Phòng Nội vụ triển khai thực hiện công tác khảo sát, 

thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp theo kế hoạch.  

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND thị xã có trách nhiệm 

phối hợp với Phòng Nội vụ, Tổ khảo sát triển khai thực hiện hiệu quả công tác 

khảo sát, thăm dò tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, vận động người dân, doanh 

nghiệp tích cực tham gia góp ý kiến để nâng cao vai trò giám sát của người dân. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn (Số điện 

thoại: 02353.767.989) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- TT HĐND, UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, GNV. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Trần Úc 
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