
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1012/UBND-NV  Văn Quan, ngày  02 tháng 10 năm 2019 

V/v khảo sát đánh giá mức 

độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân để xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2019. 

  

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-SNV ngày 15/10/2018 của Sở Nội vụ về 

việc đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân để xác định Chỉ số cải cách 

hành chính đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 

2019. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn trực 

thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về cải cách hành chính 

đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện. 

a) Đánh giá đối với các Sở, ban, ngành tỉnh: 

- Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo UBND huyện, công chức các phòng chuyên 

môn trực thuộc UBND huyện. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 22 phiếu, cụ thể như sau:  

+ Mã 02/SO: Có 20 phiếu dành cho công chức phòng chuyên môn thuộc 

UBND huyện đánh giá cho Sở, ban, ngành tỉnh: Mỗi phòng chuyên môn 01 phiếu 

(Tương ứng với 01 Sở). 

+ Mã 03/SO: Có 02 phiếu dành cho Lãnh đạo UBND huyện đánh giá cho các 

Sở, ban, ngành tỉnh. 

b) Đánh giá đối với UBND huyện: 

- Đối tượng khảo sát: Công chức các phòng chuyên môn trực thuộc, cán bộ, 

công chức cấp xã và người dân đến thực hiện các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết qủa của UBND huyện. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 41 phiếu, cụ thể như sau:  

+ Mã 02/HUYEN: Có 11 phiếu dành cho công chức các phòng chuyên môn 

thuộc UBND huyện đánh giá cho huyện: Mỗi phòng 01 phiếu. 

+ Mã 03/HUYEN: Có 05 phiếu dành cho cán bộ, công chức cấp xã đánh giá 

cho huyện: 05 xã (01 phiếu/xã). 

+ Mã 04/HUYEN: Người dân thực hiện yêu cầu giải quyết tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả đánh giá cho huyện: 25 phiếu (Chỉ khảo sát các đối tượng đến 
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giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tổ chức điều tra, việc khảo sát thực 

hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị). 

2. Tổ chức thực hiện. 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm chuyển phiếu khảo sát đến Lãnh đạo 

UBND huyện. 

- Văn Phòng HĐND và UBND huyện tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người 

dân thực hiện yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc (11 đơn vị), UBND các xã, thị trấn (05 

đơn vị, bao gồm: Thị trấn Văn Quan, xã Vĩnh Lại, xã Xuân Mai, xã Bình Phúc, xã 

Yên Phúc) cử cán bộ, công chức đến Phòng Nội vụ nhận phiếu từ ngày 03/10 đến 

ngày 07/10/2019. (Danh sách phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

khảo sát, số lượng phiếu khảo sát được gửi kèm Công văn này). 

- Các cơ quan đơn vị thực hiện khảo sát và gửi phiếu khảo sát kèm danh sách 

người tham gia khảo sát (Theo biểu mẫu đính kèm Công văn này) về UBND huyện 

(Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/10/2019 để nộp về  Sở Nội vụ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 Triệu Đức Dũng 

 

 

 


