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             KẾ HOẠCH 

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức  

đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Lộc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND xã 

Thanh Lộc về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022; UBND xã ban 

hành Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ 

hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) của 

UBND xã năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Giúp UBND xã nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và 

năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ. 

- Thu thập ý kiến của người dân, tổ chức làm cơ sở để định hướng các giải 

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

thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức. 

2. Yêu cầu: 

- Phải bảo đảm khách quan, khoa học và minh bạch; phản ánh trung thực kết 

quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính 

công tại Bộ phận TN&TKQ. 

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

lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT  

1. Phạm vi khảo sát 

Tất cả các dịch vụ hành chính công thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ của  

UBND xã liên quan đến lĩnh vực Địa chính đất đai, Tư pháp, Lao động Thương 

binh Xã hội. 

2. Đối tượng khảo sát 

 Đối tượng được khảo sát mức độ hài lòng là người dân, tổ chức đã có giao 

dịch hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ xã. 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

1. Nội dung khảo sát: Khảo sát chất lượng dịch vụ hành chính công thực 

hiện tại Bộ phận TN&TKQ. 



  

 

2. Người thực hiện việc khảo sát: 

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa của xã thực hiện khảo sát 

mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công thực 

hiện tại Bộ phận TN&TKQ. 

3. Phương pháp khảo sát: Khảo sát trực tiếp, thực hiện tại Bộ phận 

TN&TKQ thông qua Phiếu khảo sát. 

4. Số lượng khảo sát: 50 phiếu (có mẫu phiếu khảo sát kèm theo).  

- Đợt 1. Dự kiến từ ngày 25-30/5/2022 với 25 phiếu. 

- Đợt 2. Dự kiến từ ngày 20-30/11/2022 với 25 phiếu. 

5. Thời gian tổ chức khảo sát: Từ tháng 5 đến 30/11/2022. 

6. Kết quả khảo sát: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng được công khai 

trên cổng thông tin của xã và các điểm niêm yết thông tin công khai của xã; là cơ 

sở tham khảo công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với đơn vị cung ứng 

dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức phụ trách đồng thời là căn cứ đề ra 

các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại 

Bộ phận TN&TKQ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của xã phối hợp Tổ khảo sát triển khai thực hiện 

2. Công chức Văn phòng  

- Phối hợp Phòng nội vụ Xây dựng Phiếu khảo sát. 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát mức độ hài lòng, tổng hợp, phân tích, đánh 

giá và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng 

cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ của xã.  

- Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã theo 

chế độ báo cáo hàng tháng 

3. Đài Truyền thanh xã, Công chức văn hóa thông tin 

 Có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 

này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ 

phận có liên quan báo cáo vè văn phòng để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp, Nội vụ huyện; 

- Đảng ủy - HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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