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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 của chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số 

dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Định”; 

 Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND-ĐTN ngày 06/11/2020 của UBND thị xã 

và Thị đoàn Hoài Nhơn về “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn (cụ thể theo Báo cáo kết quả khảo sát kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Căn cứ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, các phòng, ban, ngành thuộc 

UBND thị xã  và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra 

các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể  và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã;  

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.  

                                                                        Phạm Trương 
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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ ĐO LƢỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI DÂN, TỔ CHỨC 

ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC NĂM 2020 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /4/2020 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp 

luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ 

chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý. Sự hài lòng đối với chất 

lượng dịch vụ hành chính công là mức độ đáp ứng dịch vụ của các cơ quan nhà nước so 

với nhu cầu và mong đợi của người dân, tổ chức. g i chung là   hách hàng    iữa chất 

lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng có mối tương quan chặt chẽ với nhau, chất 

lượng dịch vụ càng tốt sự hài lòng của  hách hàng càng cao  Do đ , đánh giá mức độ hài 

lòng của  hách hàng đối với dịch vụ c  ý nghĩa quan tr ng nhằm tìm ra các biện pháp 

nâng cao chất lượng dịch vụ và qua đ  mang lại sự hài lòng cao hơn  Nhận thấy sự cần 

thiết của đánh giá mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ hành chính công, UBND thị xã 

Hoài Nhơn đ   an hành  ế hoạch số 26/KH-UBND-ĐTN ngày 06/11/2020 về  Khảo sát 

mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn   Tri n  hai  ế hoạch nà , UBND thị x  Hoài Nhơn đ  chỉ 

đạo các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, điều tra xã hội h c tại UBND các xã, 

phường trên địa bàn thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã, kết quả 

như sau: 

I.  GIỚI THIỆU CHUNG 

1.  Mục      

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

chính nhà nước giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước được khảo sát nắm bắt được 

yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức đ  có những biện pháp cải thiện chất lượng 

phục vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. 
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2. Mục tiêu  

- Đo lường, đánh giá các yếu tố và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của UBND các x , phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị 

x  Hoài Nhơn.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ 

của  các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn. 

3  P      ,      ƣ             

3.1. Phạm vi khảo sát 

UBND các xã, phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị x  Hoài Nhơn. 

3.2. Đối tượng khảo sát 

Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại UBND các 

x , phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị x  Hoài Nhơn và đ  hoàn tất giao 

dịch tại thời đi m  hảo sát  

4. Nội dung kh o sát 

Yếu tố, tiêu chí thực hiện  hảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

bao gồm 5 yếu tố (1) Tiếp cận dịch vụ; (2) Thủ tục hành chính; (3) Sự phục vụ của công 

chức, viên chức; (4) Kết quả giải quyết công việc; (5) Tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, 

phản ánh, kiến nghị, cụ th  như sau: 

4.1. Tiếp cận dịch vụ 

- Tìm đến nơi tiếp nhận hồ sơ đ  giải quyết công việc có dễ dàng. 

-  hông gian nơi tiếp nhận và trả kết quả như thế nào. 

- Trang thiết bị có thuận lợi đ  giúp ích giải quyết công việc. 

- Hình thức cung cấp thông tin về thủ tục hành chính có rõ ràng, dễ hi u. 

- Việc tiếp nhận hồ sơ c  công  ằng không. 

4.2. Thủ tục hành chính 

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại cơ quan c  rõ ràng, dễ hi u. 

- Bi u mẫu, tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính có dễ thực hiện. 

- Các thông tin về hồ sơ thủ tục được cơ quan niêm  ết, công khai có thống nhất 

với hướng dẫn của công chức tiếp nhận hồ sơ  
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- Cơ quan c   êu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ sau  hi hồ sơ đ  được tiếp nhận. 

4.3. Sự phục vụ của công chức, viên chức 

- Thái độ giao tiếp của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ như thế nào. 

- Thời gian chờ đợi  hi đến làm việc. 

- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ c  trả lời, giải thích đầ  đủ các ý kiến của 

người dân/đại diện tổ chức về thủ tục hành chính mình giải quyết. 

4.4. Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công 

- Trả kết quả c  đúng hẹn. 

- Việc nhận kết quả giải quyết công việc có thuận lợi. 

- Kết quả nhận được c  đầy đủ, chính xác, hài lòng. 

4.5. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

- Cơ quan c  niêm  ết thông tin đường dây nóng (số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử, website,…) đ  người dân, tổ chức phản ánh, kiến nghị. 

- Người dân, tổ chức dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị. 

- Cơ quan c  trả lời các phản ánh, kiến nghị. 

5  T ờ            ời gian kh o sát 

- Thời đi m  hảo sát:  hảo sát các đối tượng đ  thực hiện thủ tục hành chính đối 

với các dịch vụ công từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2020. 

- Thời gian thực hiện khảo sát và xử lý số liệu: Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 

12 năm 2020. 
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II. QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Quy trình kh o sát chọn mẫu 

- Phương pháp chọn mẫu điều tra xã hội học 

Được tính theo tỷ lệ số lượng người dân và tổ chức có giao dịch thủ tục hành 

chính trong năm của đơn vị. 

- Số lượng mẫu khảo sát 

Quy mô mẫu khảo sát trong năm 2020 dự kiến là 390 mẫu, mỗi mẫu khảo sát thực 

hiện thông qua một phiếu điều tra. 

2. C    ội dung thực hiện  

2.1. Phương thức khảo sát đánh giá 

 hương thức  hảo sát đánh giá được thực hiện trực tiếp  ằng  hiếu  hảo sát, c  

ph ng vấn  ết hợp quan sát thực tế  

2.2. Phân bổ số lượng phiếu khảo sát theo thực tế 

390 phiếu dành cho người dân, tổ chức (20 phiếu/phường, xã; 50 phiếu tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã); 

3  P ƣơ   p  p          

3.1. Tổng hợp, phân tích dữ liệu  

Trên cơ sở thu thập thông tin từ phiếu điều tra xã hội h c, tiến hành tổng hợp, xử 

lý và phân tích dữ liệu thống  ê với công cụ hỗ trợ là các phần mềm Microsoft Excel, 

SPSS 20.0. 

 3.2. Cách tính chỉ số hài lòng  

- Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SI AS) được tính theo công thức: 

      
∑   
 
   

   
      

 
Trong đ : 

+ : Là tổng số câu h i hài lòng mà mỗi người phải trả lời trong phiếu điều tra  
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+ : Là tổng số phương án trả lời ở mức đánh giá cao nhất/tốt nhất đối với mỗi 

câu h i mức độ hài lòng mà mỗi người đ  trả lời trong trong phiếu điều tra  

+ : Là tổng số người tham gia trả lời đối với câu h i về mức độ hài lòng trong 

phiếu điều tra  

- Các chỉ số đối với từng nh m tiêu chí của 5  ếu tố: Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục 

hành chính; Sự phục vụ của công chức, viên chức; Kết quả giải quyết công việc; Tiếp 

nhận và xử lý các ý  iến g p ý, phản ánh và  iến nghị c ng được áp dụng theo công thức 

trên. 

- Chỉ số hài lòng về từng tiêu chí: được xác định  ằng tỷ lệ phần trăm (%) số 

người trả lời ở mức đánh giá cao nhất/tốt nhất trên tổng số người trả lời của từng tiêu chí  

- Các chỉ số đánh giá  hác được tính  ằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số người trả 

lời cùng phương án đối với mỗi câu h i trên tổng số người tham gia trả lời câu h i  

3.3. Cách tính điểm chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính 

Đi m tối đa của từng phiếu điều tra là 10 đi m (đối với những câu h i tham khảo 

thì  hông tính đi m), được chia đều cho 5 nh m tiêu chí  hảo sát sự hài lòng của người 

dân, tổ chức về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính  

Tính đi m chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính theo công thức: 

Đi m số qu  đổi 
na

bi
n

i

*

*10
1


  

Trong đ :  

+ : Là số câu h i về mức độ hài lòng cần tính đi m được trả lời trong phiếu điều 

tra.  

+ : là tổng số phương án trả lời ở mức đánh giá cao nhất/tốt nhất đối với mỗi câu 

h i mức độ hài lòng mà mỗi người đ  trả lời trong phiếu điều tra  

+ : là số người tham gia trả lời đối với câu h i về mức độ hài lòng trong phiếu 

điều tra  
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III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ, PHƢỜNG VÀ BỘ 

PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

1. Thành phầ       ƣ ng kh o sát  

- Thành phần đối tượng khảo sát theo độ tuổi và giới tính 

 

H    1. Độ tuổi và giới tính của      ƣ ng kh o sát  

Tuổi của người dân tham gia khảo sát được phân thành 5 mức: Dưới 25 tuổi, từ 25 

- 34 tuổi, từ 35 – 49 tuổi, từ 50 – 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Số người dân tham gia khảo 

sát dưới 25 tuổi có tỉ lệ thấp nhất với tỷ lệ 2,82% và có tỷ lệ cao nhất ở độ tuổi từ 35 – 49 

tuổi chiếm 38,59%. 

Người tham gia khảo sát là nữ có số lượng ít hơn so với nam  Trong đ , nữ có tỷ lệ 

41,14% và nam có tỷ lệ 58,86. 

- Thành phần đối tượng khảo sát theo trình độ h c vấn 

003% 

018% 

039% 

024% 

017% 

ĐỘ TUỔI 

Dưới 25 tuổi 

Từ 25-34 tuổi 

Từ 35 – 49 tuổi 

Từ 50 – 60 tuổi 

Từ 60 tuổi trở 

lên 

059% 

041% 

GIỚI TÍNH 

Nam

Nữ 



7 

 

 

H    1. Tr     ộ học vấn của      ƣ ng kh o sát 

Trình độ h c vấn người khảo sát được phân theo 05 nhóm: ti u h c, trung h c cơ 

sở, trung h c phổ thông, dạy nghề/trung cấp/cao đẳng, đại h c/trên đại h c. Tỷ lệ người 

dân c  trình độ trung h c cơ sở chiếm tỷ lệ cao nhất là 42%, chiếm tỷ lệ thấp trình độ dạy 

nghề/trung cấp/cao đẳng 4%. 

- Thành phần đối tượng khảo sát theo nghề nghiệp 

 

H    3. Nghề nghiệp của      ƣ ng kh o sát 

Nghề nghiệp của người dân tham gia khảo sát được phân theo 05 nhóm gồm: nội 

trợ/lao động tự do, cán bộ hưu trí, sinh viên, làm việc tại các tổ chức/doanh nghiệp tư 

20% 

42% 

26% 

4% 
8% 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Ti u h c 

Trung h c cơ sở 

Trung h c phổ thông 

Dạ  nghề/ Trung cấp/ 

Cao đẳng 

Đại h c/ Trên đại h c 

83% 

2% 
0% 

10% 5% 

NGHỀ NGHIỆP 

Nội trợ/Lao động tự do 

Cán  ộ hưu trí 

Sinh viên

Làm việc tại các tổ chức/ 

doanh nghiệp tư nhân 

Cán  ộ, công chức, viên 

chức, lực lượng v  trang 
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nhân, Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng v  trang  Nh m nội trợ/lao động tự do 

chiếm tỷ lệ cao nhất là 83%, cao thứ 2 là nhóm làm việc tại các tổ chức/doanh nghiệp tư 

nhân với tỷ lệ 10%, nhóm Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng v  trang c  tỷ lệ cao 

thứ 3 với tỷ lệ 5%, thấp nhất là Cán bộ hưu trí với tỷ lệ 2%. 

- Tỷ lệ các thủ tục hành chính được thực hiện ở 18 đơn vị được khảo sát 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Tư pháp 

hộ tịch 

Địa chính 

- Đất đai - 

Môi 

trường 

Văn h a 

x  hội 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỦ TỤC 

Bộ phận tiếp nhận và trả 

 ết quả 
0 100 0 

Bồng Sơn 50 0 50 

Tam Quan 50 0 50 

Hoài Châu Bắc 50 0 50 

Hoài Châu 50 0 50 

Hoài Đức 50 0 50 

Hoài Hải 50 0 50 

Hoài Hảo 50 0 50 

Hoài Hương 50 0 50 

Hoài Mỹ 50 0 50 

Hoài Phú 50 0 50 

Hoài Sơn 50 0 50 

Hoài Tân 50 5 50 

Hoài Thanh 50 0 50 

Hoài Thanh Tây 50 0 50 

Hoài Xuân 50 0 50 

Tam Quan Bắc 50 0 50 

Tam Quan Nam 50 0 50 
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2. Sự hài lòng về thủ tụ               i với UBND các xã, p ƣờng và Bộ 

phận tiếp nhận và tr  kết qu  của UBND thị xã H    N ơ  

2.1. Tiếp cận dịch vụ hành chính 

Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng cho thấ  c  75,52% người dân trả lời  hài 

lòng  về tiếp cận dịch vụ công tại UBND các x , phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND thị x  Hoài Nhơn .  

 
H    4. Sự hài lòng về tiếp cận dịch vụ hành chính  rê   ịa bàn thị xã H    N ơ  (%)  

Hoài Châu Bắc, Hoài Đức, Hoài Hảo, Hoài Phú, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam 

Quan, Hoài Thanh, Tam Quan Nam là các địa phương nhận được sự đánh giá cao về việc 

tiếp cận dịch vụ (trên 90% đánh giá hài lòng); ngược lại, ít có sự hài lòng về cơ sở vật 

chất tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính là Hoài Châu, Hoài Mỹ (dưới 50% đánh giá hài 

lòng). 

57% 

96% 
100% 

20% 

100% 

61% 

100% 

64% 

46% 

100% 

85% 

58% 

91% 

74% 

100% 100% 
97% 

68% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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2.2. Thủ tục hành chính 

Người dân đánh giá  hài lòng  về thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn chiếm 71,22%.  

 

H    5. Mức hài lòng về thủ tụ               e   ịa p ƣơ    

Có 9/18 đơn vị nhận được sự đánh giá cao về Thủ tục hành chính (từ 90% trở lên 

đánh giá hài lòng); thấp nhất là Hoài Châu với 15% và Bồng Sơn với 25% đánh giá hài 

lòng về Thủ tục hành chính. 

2.3. Sự phục vụ của công chức, viên chức  

Kết quả khảo sát cho thấ  người dân hài lòng về sự hỗ trợ của người công chức, 

viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ là 75,51%. 

25% 

93% 
98% 

15% 

100% 

69% 

100% 99% 

36% 

99% 

65% 

50% 

93% 

50% 

100% 100% 

80% 

66% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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H    6. Mức hài lòng về Sự phục vụ của công chức, viên chức   e   ịa p ƣơ    

Có 6/18 đơn vị nhận được sự đánh giá cao về Sự phục vụ của công chức, viên 

chức (từ 90% trở lên đánh giá hài lòng)  Ngược lại, tỷ lệ hài lòng thấp nhất là Hoài Châu 

với 20%, tiếp đến là Hoài Mỹ với 42%, Hoài Tân với 53%. 

2.4. Kết quả giải quyết công việc 

Người dân có hài lòng cao về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công mà h  

nhận được. Số người  hài lòng  về kết quả giải quyết thủ tục mà h  làm chiếm tỷ lệ 

82,74%.  

 

H    7. Mức hài lòng về kết qu  cung ứng dịch vụ             ô     e   ịa p ƣơ   
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Có 10/18 đơn vị nhận được sự đánh giá cao về Kết quả cung ứng dịch vụ (trên 

90% đánh giá hài lòng), thấp nhất là Hoài Châu (31%). 

2.5. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cao trong việc giải công việc, do đ  

người dân có hài lòng cao về công tác tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến 

nghị của đơn vị khảo sát. Số người dân  hài lòng  chiếm tỷ lệ 84,09%. 

 

H    8. Mức hài lòng về kết qu  cung ứng dịch vụ             ô     e   ịa p ƣơ   

Có 08/18 đơn vị nhận được sự đánh giá cao về công tác Tiếp nhận và xử lý các ý 

kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị (trên 90% đánh giá hài lòng), thấp nhất là Hoài Châu 

(36%). 
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3. B ng xếp h ng chấ  lƣ ng cung ứng dịch vụ hành chính công  

 
H    9. Đ  m s           chấ  lƣ ng cung ứng dịch vụ hành c      ă  2020   i với các 

xã, p ƣờng và Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  của UBND thị xã H    N ơ  

Đi m số đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với 18 đơn vị 

được khảo sát trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn trung  ình đạt 7,88/10 đi m. 

- 03 đơn vị đạt đi m đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cao nhất 

với đi m số đánh giá 10 đi m là: Hoài Đức, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc. 

- 01 địa phương đạt đi m đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính thấp 

nhất là: Hoài Châu (2,29 đi m). 
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XẾP HẠNG THEO CHỈ SỐ HÀI LÒNG 
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H    10. Đ          ỉ s  chấ  lƣ ng cung ứng dịch vụ hành c      ă  2020   i với các xã, 

p ƣờng và Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  của UBND thị xã H    N ơ  

Đi m số đánh giá chỉ số chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với 18 

đơn vị được khảo sát trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn được tính dựa tên tổng mức đánh giá 

từ  hông hài lòng đến mức đánh giá hài lòng của đối tượng được khảo sát. 

- 08/18 đơn vị đạt đi m đánh giá cao nhất với đi m số đánh giá 10 đi m là: Hoài 

Đức, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài  hú, Hoài Hương, Tam Quan, Tam 

Quan Nam (trên 9,5 đi m). 

- 03/18 đơn vị đạt đi m đánh giá thấp là: Hoài Châu (8,68 đi m), Hoài Tân (8,6 

đi m), Hoài Mỹ (8,41 đi m). 
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XẾP HẠNG THEO MỨC ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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4  Kế                      

Kết quả khảo sát cho thấy chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại  

UBND của 17 x , phường và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được người dân đánh giá 

hài lòng đạt 76,69%  Trong đ : 

N ó    ê               Tỷ lệ hài lòng (%) 

Tiếp cận dịch vụ 75,52 

Thủ tục hành chính 71,22 

Sự phục vụ của công chức, viên chức 72,96 

Kết quả giải quyết công việc 82,54 

Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 81,23 
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IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

1  Ƣ       

 hảo sát đo lường mức độ hài lòng của công dân/tổ chức đối với sự phục vụ của 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn năm 2020 đ  thực hiện 

điều tra x  hội h c với số lượng 440 phiếu, được phân  ổ cho 18 đơn vị  Qu  trình và nội 

dung, phương pháp  hảo sát, đánh giá được thực hiện theo Đề án “Đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 

2017 – 2020” của Bộ Nội vụ.  ết quả nà  đ  cung cấp thông tin về cảm nhận, đánh giá 

của người được lựa ch n  hảo sát đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công tại địa 

phương, đơn vị khảo sát  Đâ  là nguồn thông tin  hách quan, tương đối chính xác về kết 

quả cải cách hành chính trong năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa  àn 

thị xã.  

Kết quả tính toán chỉ số hài lòng chung của các cơ quan được khảo sát trên là  há 

cao, đạt trên 76,69% số đi m  Trung  ình đi m số đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ 

hành chính công đạt 7,88/10 đi m. Trung  ình đi m số đánh giá chung là 9,4/10 đi m. 

 ết quả đo lường chỉ số hài lòng nà  cùng với chỉ số cải cách hành chính sẽ đánh giá 

được toàn diện về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn.  

Kết quả khảo sát đ  phản ánh sự  hài lòng  của người dân về sự phục vụ của các 

cơ quan hành chính nhà nước, tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục hành chính rườm rà, 

cách tiếp cận dịch vụ vẫn chưa dễ dàng, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng tốt nhu cầu ngày 

càng cao của người dân, tổ chức và thái độ giao tiếp của công chức, viên chức ở một số 

cơ quan chưa đúng chuẩn mực,..  Đâ  sẽ là cơ sở đ  tiếp tục đề ra các giải pháp, biện 

pháp nhằm nâng cao, cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, g p phần thực hiện 

đạt mục tiêu về cải cách hành chính của thị x  Hoài Nhơn. 

2  T                ế  

Người dân còn ngại bày t  quan đi m trực tiếp với điều tra viên. Lĩnh vực khảo sát 

thuộc phạm vi hành chính công giữa các cơ quan  hông giống nhau và c  sự khác biệt về 

mức độ phức tạp (c  thủ tục liên thông với một số cơ quan hành chính  hác), nên  hả 
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năng cảm nhận và hi u hết nội dung phiếu khảo sát c  sai  hác đáng     Yếu tố  hách 

quan nà  c  ảnh hưởng đến chỉ số chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công năm 

2020 giữa các cơ quan được  hảo sát, đánh giá  

Nhân lực và kinh phí thực hiện còn hạn chế nên số lượng phiếu khảo sát còn ít, 

dẫn đến kết quả khảo sát chưa thực sự chính xác, cụ th   Điều tra viên chưa c   inh 

nghiệm thực hiện khảo sát nên chưa hướng dẫn cụ th  đến đối tượng thực hiện khảo sát. 

Thời đi m khảo sát và thời đi m phát sinh giao dịch của người dân, tổ chức c  

 hoảng cách  há xa về thời gian nên các đối tượng không nhớ được cụ th  quá trình làm 

thủ tục  Do đ , c  tâm lý vì m i chuyện đ  xảy ra và hồ sơ cuối cùng c ng được giải 

quyết nên đánh giá  hài lòng   Đâ  là lựa ch n của đại đa số người dân được khảo sát. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Mẫu phiếu điều tra cần nghiên cứu thiết  ế điều chỉnh nội dung phù hợp hơn đối 

với UBND các x , phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã.  

Lĩnh vực  hảo sát cần lựa ch n theo nh m thủ tục có cùng thời gian giải quyết, 

tương đồng về tính chất phức tạp hoặc mức độ liên thông giữa các cơ quan hành chính đ  

điều tra, khảo sát  Từ đ  xác lập căn cứ đánh giá, so sánh phù hợp giữa các đơn vị. 

Du  trì sự phối hợp tốt giữa các nh m cơ quan, trong đ  vai trò quan tr ng của cơ 

quan chủ trì và cơ quan trực tiếp  hảo sát trong quá trình thực hiện  hảo sát đ   ịp thời 

xử lý những tình huống và vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch. 

Bài h c  inh nghiệm cần được vận dụng và sẽ tiếp tục sử dụng trong thời gian đến 

là: (1) Xác định số phường, xã theo mẫu thực tế tương ứng với qui mô số hộ thực hiện 

dịch vụ công và khung thời gian phù hợp đ  khảo sát; (2) Cơ quan chủ trì và đơn vị trực 

tiếp  hảo sát luôn phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình  hảo sát đ  đảm bảo danh sách 

khảo sát chính xác; (3) Cập nhật thường xu ên dữ liệu dịch vụ hành chính công mới phát 

sinh đ  hỗ trợ quá trình ch n mẫu  hảo sát được thuận lợi và tiết  iệm thời gian; (4) Tổ 

chức tập huấn cho điều tra viên đ  cuộc khảo sát đạt chất lượng cao nhất. 

4. Kiến nghị 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã cần tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của kết quả đo lường sự hài lòng 
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của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 

trên địa bàn thị x  Hoài Nhơn, đ  nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc tham gia vào quá trình xây dựng nền hành chính dân 

chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân làm thước đo đ  

đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Căn cứ kết quả khảo sát, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các biện 

pháp, giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao chỉ số hài 

lòng, đáp ứng yêu cầu, nguyện v ng của tổ chức, cá nhân./. 
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