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Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn năm 2022;  

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng 

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

năm 2022 trên địa bàn thị xã với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đo lường khách quan mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước 

cấp xã, làm cơ sở xác định chỉ số cải cách hành chính, đánh giá trách nhiệm của 

người đứng đầu UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã về thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân 

đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và tăng cường tính minh 

bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính cấp xã trong cung cấp dịch 

vụ hành chính công. 

2. Yêu cầu 

 a) Việc khảo sát, đo lường phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, công 

khai, minh bạch, phản ánh đúng thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính 

công của các địa phương được khảo sát. 

b) Quá trình triển khai thực hiện phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo 

đảm thực hiện đúng nội dung, phương pháp, tiến độ đề ra và có sự phối hợp chặt 

chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Kết quả khảo sát phải được công bố đầy đủ, kịp thời, công khai theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng và quy mô khảo sát 

a) Phạm vi 

Khảo sát một số lĩnh vực có phát sinh giao dịch đối với người dân, tổ chức tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

b) Đối tượng  

Người dân, tổ chức đang trực tiếp giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 



 
 

c) Quy mô 

Tiến hành điều tra xã hội học với số lượng: 510 phiếu (trong đó mỗi xã, 

phường thực hiện 30 phiếu). 

2. Phiếu điều tra xã hội học  

Nội dung các câu hỏi khảo sát phù hợp với các tiêu chí được quy định tại 

Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ. Phiếu 

điều tra xã hội học gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức 

lựa chọn. 

(Có mẫu phiếu tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 

3. Phương pháp chọn mẫu điều tra xã hội học  

Thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên trong số những người dân, tổ chức đang 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

4. Phương thức điều tra xã hội học  

Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện phát phiếu khảo 

sát cho cá nhân, tổ chức khi đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả lời câu hỏi; phiếu khảo sát sau đó sẽ 

được gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp.  

 5. Tổng hợp, phân tích dữ liệu  

Trên cơ sở thu thập thông tin từ phiếu điều tra xã hội học, tiến hành tổng 

hợp, phân tích các dữ liệu thống kê. Việc tổng hợp, phân tích dữ liệu dựa vào các 

phần mềm thống kê phù hợp với thực tế.  

Các thông tin thu được từ phiếu điều tra xã hội học được tổng hợp, phân tích 

và tính toán các chỉ số tương ứng để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản 

lý. Các chỉ số này được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số người trả lời cùng 

phương án đối với mỗi câu hỏi trên tổng số người tham gia trả lời mỗi câu hỏi 

được thể hiện trong Phiếu điều tra xã hội học. 

6. Báo cáo kết quả  

a) Tên báo cáo: Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022. 

b) Nội dung báo cáo, gồm các nội dung cơ bản sau:  

- Giới thiệu chung: Mục tiêu; đối tượng, phạm vi; nội dung; phương pháp 

thực hiện; trách nhiệm thực hiện. 

- Tình hình triển khai: Chọn mẫu điều tra xã hội học; triển khai bố trí nguồn lực.  

- Kết quả: Thành phần đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học; 

phản ánh của người dân, tổ chức về quá trình và kết quả cung ứng dịch vụ hành 

chính công; chỉ số hài lòng chung; chỉ số các tiêu chí cung ứng dịch vụ hành chính 

công; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, mong đợi của người dân, tổ chức 

về việc cung ứng dịch vụ của cơ quan hành chính; phân tích, đánh giá sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước từ kết quả các chỉ số thu được; so sánh chỉ số hài 



 
 

lòng giữa các năm...  

- Nhận xét, đánh giá và đề xuất, kiến nghị.  

 7. Tiến độ triển khai 

 Hoàn thành xong trước ngày 10/12/2022. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán kinh phí ngân sách thị xã thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của Phòng Nội vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch này 

đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra; xây dựng báo cáo, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt, công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022. 

b) Tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã biểu dương, 

khen thưởng đối với Người đứng đầu các địa phương có Chỉ số hài lòng cao. Tham 

mưu chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, 

hạn chế được chỉ ra qua kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác điều tra, 

khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đảm bảo theo các quy định 

hiện hành. 

 d) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thực hiện thủ tục thanh 

quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

 2. Thị đoàn 

a) Mời Thị đoàn phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai công tác điều tra, 

khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND 

cấp xã trong cung ứng dịch vụ hành chính công; 

 b) Lập danh sách điều tra viên; thực hiện bố trí điều tra viên không là người 

của địa phương để công tác điều tra, khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ 

chức đảm bảo khách quan, chất lượng. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hướng dẫn, thẩm định việc thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực 

hiện Kế hoạch này đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 4. Phòng Văn hóa –Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, kết 

quả, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện đo 

lường sự hài lòng; tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm của người dân, tổ chức 

trong việc giám sát việc cung ứng dịch vụ hành chính công và phản hồi ý kiến về chất 



 
 

lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã. 

5. UBND các phường, xã  

 a) Triển khai và quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công 

chức của cơ quan và Nhân dân tại địa phương. 

b) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên triển khai hiệu 

quả công tác điều tra xã hội học tại địa phương mình. 

 c) Trên cơ sở kết quả đo lường sự hài lòng, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cá 

nhân có liên quan tổ chức đánh giá, đề ra những biện pháp khắc phục, cải tiến chất 

lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng 

Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- Thị đoàn; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 
- Lưu: VT, NV 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Văn Chung 
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