UBND TINH DONG THAP
S NQI VV

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S& 225 1/PA-SNV

Dng Tháp, ngày 23 tháng 9 nám 2022

PH1NG AN
Thirc hin diêu tra xã hi h9c do hrô'ng
sir hài lông cüa cá nhân, t chu'c di vri vic cung ü'ng
dlch viii hành chInh cong cüa co quan hành chInh nhà ntro'c
trên dla bàn tinh I3Ing Tháp nàm 2022 (SIPAS 2022)

Thirc hin Quy& djnh s 1603/QD-UBND-HC ngày 21 tháng 10 näm
2021 cüa Uy ban nhân dan Tinh phê duyt D an "Phuong pháp diu tra xà hi
hçc v s1r phc vi hành chInh cüa Co quan hành chInh nhà nuéc trén dja bàn tinh
Dng Tháp giai doin 2021-2025, djnh hurng dn näm 2030"; K hoach Câi
each hành chInh tinh Dng Tháp nãm 2022; S& Ni vi xây dirng Phuong an
th%rc hin diu tra xã hi hçc do lu&ng sir hài lông cüa cá nhân, th chüc di vâi
vic cung 1rng djch vii hânh chInh cong cüa Co quan hành chInh nba nithc trên
dja bàn tinh Dng Tháp (gçi tat là diu tra do lu&ng sir hài lông) näm 2022, phiic
vii tiêu chI dánh giá Chi s cài each hành chInh và xác djnh Chi s hài lông näm
2022 cüa Tinh, cii th nhu sau:
I. MuC TIEU, YEU CAU
1. Mjc tiêu
- Diu tra ly kin dánh giá cüa Ca nhân, t chüc di vOi cht hrcing
ph%ic vii và cung irng djch v11 hành chInh cong cUa các co quan hành chInh nhà
nithc trén dja bàn Tinh.
- Trén co sâ Chi s hài lông xác djnh dim s di vâi tiêu chI dánh giá
Chi s cài each hành chInh các sâ, ngành 1mb và Uy ban nhân dan cp huyn.
- Thirc hin miic tiêu dn näm 2025: Mi'rc d hài lông cüa cá nhân, to chüc
di vâi ch.t luçmg phiic vi và cung 1mg djch vii hành chInh cong dat ti thiu
90%. Trong do, müc d hài lông v giãi quyt các thu tiic hành chInh (TTHC)
lTnh virc d.t dai, xây dirng, du tu dat ti thiu 85%.
- Tng hqp, phân tIch kin, d xut cUa cá nhân, t chüc v sir phc vii
và chit luçmg cung üng djch vi hành chInh cOng cüa các Co quan hành chInh
nhà nuóc trên dja bàn Tinh. Thông qua SIPAS và các thông tin thu duc là can
cü d ra giãi pháp câi thin, nâng cao cht lucing phc vii và cung cp djch vçi
hành chInh cOng cüa các Co quan hành chInh nhà nuóc.
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2. Yêu cu
- Vic thrc hin bâo dam phán ánh khách quan, trung thirc kt qua dánh
giá cüa cá nhân, t chüc v sr phic vii cüa ca quan hânh chInh nhà rnthc thông
qua vic cung dtp các djch vi hành chinh cong cii th cüa các s&, ngânh Tinh và
Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã thuc huyn, thành ph.
- Vic xác djrih SIPAS bão dam khoa hoc, d tin cy cao, chi phi thp,
phü hqp vói ngun lirc cüa Tinh.
- Câu hOi diu tra xã hi hçc phü hcip vâi h thng tiêu chI dánh giá, d
hiu, d trã 1i.
II. NO! DUNG
1. 13i tu'qng diu tra
Ca nhân, di din to chirc dâ np ho sa và nhn drn7c két qua giãi quyêt
TTHC ho.c có lien h cong tác vói can b, cOng chüc, viên chirc cüa các co
quan, don vj, dja phuong thuc phtm vi diu tra.
2. Phtm vi và s ltrçrng phiu diu tra
S krçing phiu diu tra duçic tInh toán trên Ca s0 áp dçing cong thüc tInh
theo Quyt djnh s 1603/QD-UBND-HC và dánh giá nguôn 1irc cüa Tinh d
chçn ra s lugng phiu phü hqp, cii th:
STT

Co quan, dia phtro'ng

So liro'ng
.
phieu khao sat

I

Cptinh

1.410

1

Ban Quãn 1 Khu kinh th

20

2

SCongThuang

100

3

SiGiáoducvàDàotao

100

4

Sâ Giao thông vn tãi

120

5

SiKhoahcvàCôngngh

30

6

Sâ K hotch vã Du tu

50

7

Sâ Lao dng — Thixang binh và Xä hi

60

8

SâNgoaivii

20

9

S& Nông nghip vã Phát trin nông thôn

100

10

SâNivii

30

11

Si Tài chInh

20

12

Sâ Tài nguyen và Môi trung

200

Ghi chu
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•
Co quan, dia phirong
•

STT

So lu'o'ng
•
phieu khao sat

13

SiTupháp

200

14

Si Thông tin và Truyn thông

20

15

Si Van boa, Th thao và Du ljch

40

16

SiXâydrng

100

17

SYYth

150

18

Van phOng UBND Tinh

30

19

ThanhtraTinh

20

II

Cap huyçn

1.800

1

Thành ph6 Cao Länh

150

2

ThànhphSaDéc

150

3

ThànhphHngNgij

150

4

Huyn Cao Lãnh

150

5

Huyn Tháp Mr&i

150

6

Huyn Tam Nong

150

7

Huyn Hng Ng

150

8

Huyn Tan Hng

150

9

Huyn Lai Vung

150

10

HuynLpVO

150

11

Huyn Châu Thành

150

12

HuynThanhBInh

150

III

Ghi chu

Cpxä(143)

2.860

TONG (I)+(II+(III)

6.070

Các xa, phix?ing,
thj trân thuOc các
huyn,thànhphô
mi dja phxGng
khão sat 20 phiêu

3. Tiêu chI diu tra
Diu tra v sir cam nhn, mirc d hài lông và sir mong dçi cüa cá nhan, tt
chüc di vâi vic cung img djch vii hành chInh cong cüa các cci quan hành chInh
nhà nurc, bao gm các ni dung co bàn cüa qua trInh giãi quyt TTHC: (1) Tiêp
cn djch viii; (2) Thu tiic hành chInh; (3) Cong chüc tip nhn và trâ k& qua; (4)
Kt qua giài quyt TTHC; (5) Tip nhn, giãi quyt gop , phàn ánh, kin nghj
(PAKN), vi các tiêu chI sau:
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3.1. Tiêu chI diu tra v sir cam nhán cia Ca nhán, td ch,'c
- Kênh tim hiu thông tin v Co quan tip nhn h so và trà kt qua giài
quyêt TTHC.
- Kônh tim hiu thông tin v quy djnh TTHC.
- S l.n di lai giãi quyt TTHC (tInh ti'r lüc np h so dn lüc nh.n kt qua
giâi quyêt TTHC).
- Cong chüc tip nhn và trã kt qua có gay phi&n ha cho cá nhân, t chüc
hay không.
- Cong chirc tip nhn và trã kt qua có gcii cá nhân, t chrc np them
tin ngoài phI/l phi hay không.
- Cong chirc tip nhn h so có dua Gi.y tip nhn h so và hçn ngày trà
k& qua cho Ca nhân, t chi'rc hay không.
- Thii gian trâ k& qua giãi quyt TTHC so vói th?i gian ghi trên Giy tip
nhn h soya hçn ngày trã kt qua.
- Co quan cO thông báo cho cá nhân, t chüc bit v vic tr hçn truOc
thii gian hçn trâ kt qua hay không.
- Co quan có gui thu xin li cho cá nhân, t chüc v 5ir sai sot, tr hçn khi
giãi quy& TTHC hay không.
3.2. Tiêu chI diu tra v mic d5 hài lông cña cá nhán, td cht'c
- Tip cn djch vli:
+ Müc d hài lông di vri vic tim hiu thông tin ye tri sâ Co quan
tip than h so và trã k& qua.
+ Mirc d hài lông di vth trçi S CO quan tip than h so và trâ k&
qua (sch sê, gçn gang).
+ MuC d hài lông di vài noi ngi ch? lam TTHC (rng rãi, thong mat).
+ Müc d hài lông di vâi co sô 4t chat, trang thi& bj phiic vi Ca
nhân, t chuc tti B phn Mt cua (bãi d Xe, may bt s thu t1r, bàn, gh, but
vit, qut máy/diu hôa, may tInh d tra ciru thông tin, tài lieu niêm yt COng
khai v quy djnh TTHC,...).
- Thu tiic hành chInh:
+ Müc d hài lông v vic TTHC duçc cp nht kjp th?yi, niêm y&
cOng khai tti B phn MOt cüa, Trang Thông tin din tu.
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+ Mirc d hài lông d& vôi vic tim hiu thông tin v TTHC (thông tin
dy dU, d tim kim, d hiu).
+ Müc d hài lông di vâi thành phn h so TTHC (mu don, ti khai,
các loai giy t có lien quan).
+ Mi.'rc d hài lông di vái mirc phI/1 phi ma cá nhân, t chirc phái
np khi thc hin TTHC (nu co).
+ Mi'rc d hài lông di vói s ngày giãi quyt h so (tInh tü ngây B
phn Mt cira nhn h so hçip l dn ngày trã k& qua cho cá nhân, t chüc).
- Cong chüc tip nhn và trã kt qua:
+ Müc dt hài lông di vói thai d giao tip cUa cong chirc tiép nhn
và trã kt qua.
+ Mirc d hài lông dM vri vic trá Rn, giâi dáp các kin cüa cá than,
t chüc.
+ Mirc d hài lông di vâi vic hrnrng dn các thàth ph.n h so cho
Ca nhân, t chrc.
+ Müc d hài lông di vâi vic hiing dn kê khai các mu don, t
khai, các loi giy t? có lien quan cho cá nhân, t chüc.
- Kt qua giâi quyt TTHC:
+ Mirc d hài lông di vâi k& qua ma cá nhân, t chüc thin duqc có
thông tin dy dü.
+ Müc d hài lông di vi k& qua ma cá nhân,
thông tin chInh xác.

th chi'rc than dixçic có

- Tiôp then, giâi quyêt gop , PAKN:
+ Müc d hài lông di vâi ViC co quan co b trI các hIth thüc tiép
nhn gop , PAKN cüa Ca nhân, to chüc.
gop

5',

+ MÜC d hài lông di vâi vic cá than, t chüc d dàng thirc hin
PAKN.

+ MÜC d hài lông di vâi vic tip thtn và xü 15' các
cüa Ca than, t chirc.
+ Mirc d hài lông di vi vic thông báo k& qua xü
cüa cá than, t chüc.

gop 5', PAKN

15' gop 5', PAKN
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3.3. Tiêu chI diu Era v s mong dcii cüa cá nhân, tci chic
Mt s ni dung ma cá nhân, t chüc mong di di vri co quan hành
chInh nhà nithc thirc hin trong vic cài cách, nâng cao cht 1uçmg cung 1mg
djch vii:
- Don giân boa TTHC (lo.i bó các thành phn h so không cn thiêt,
không hqp 1; tIch hçTp, ct giâm mu don, t? khai, các gi.y th không cn thi&
hoc có ni dung thông tin trüng 1p).
- Rut ngàn thai gian giãi quyêt TTHC.
- Giàm phI/l phi giài quyt TTHC.
- Tang ci.r&ng cong tác thông tin tuyên truyn v TTHC; cách thüc np h
so trrc tuyn; tip nhn h so, trà k& qua qua bixu din; các kênh tip nhn gop
, PAKN (Tng dài 1022, hp this gop , s din thoii dung day nóng, các
trang mng xã hi).
- Thirc hin t& vic niêm yt cOng khai TTHC, nh.t là niêm y& cOng khai
trén mng (Internet).
- Nâng cao nàng lixc giâi quyt cOng vic cüa cOng chüc.
- Câi thin thai d giao tip cüa cong chirc tip nhn và trâ kt qua.
- Cái thin tinh thn trách nhim phiic vi cüa cong chirc.
- Tiêp nhn, xu l kjp thñ cac PAKN.
- Xü 1 nghiêm di vOi cong chirc có hành vi quan lieu, nhüng nhiu, tiêu
circ trong qua trInh giài quyt TTHC.
4. Phircrng pháp thu thp thông tin
- PhOng vn qua din thoti di dng: Tng dài viên cüa Tng dài Thông tin
djch vii cong Tinh 1022 s gçi din thoi cho cá nhân, t chirc d phOng v.n
theo các câu hôi dä duçic 1p trong mu phiu diu tra.
- PhOng vn trrc tip ca nhân, t chüc: Nhân viôn Bixu din Tinh sê dn
gp trçrc tip cá nhân, t chüc d phOng vn theo các câu hOi dã disçic 1p trong
mu phiu diu tra.
- Diu tra qua this din ti.r: Phiu diu tra së disçic g1ri dn dja chi this din
t1r cüa cá nhân thuc di tixçing diu tra d trã Ri và gui 1i sau khi hoàn thành
(ap dyng dái vó'i muphiIu diu Era Vánphông UBND Tinh và Thanh Ira Tinh).
5. Phiu diu tra
- Phiu diu tra có 02 mu (kern theo 02 rnJu phie'u):
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+ Miu 01: Phiu diu tra do lumg sir hài lông cüa cá nhân, t chüc
di vâi vic cung i'rng djch vi hành chInh cong cüa các s ngành Tinh, UBND
cp huyn và UBND c.p xã.
+ Mu 02: Phiu diu tra do hthng sir hài lông cüa can b, cong chüc,
viên chüc trong giãi quy& cong vic hành chInh giia các Ca quan hành chInh
nhà nucc.
- Phiu diu tra có b ciic và ni dung nhii sau:
+ Phn thông tin diu tra viên, dan vj dizcc diu tra, ma sO phiêu;
thông tin cá nhân cüa nguii trâ Ri phiu.
+ Phn cau hói: Các câu hôi dánh giá v sir cam nhn cüa Ca nhân, to
chüc; các câu hOi v müc d hài lông cüa cá nhân, t chüc; các câu hOi v sir
mong dcd cüa cá nhân, th chüc di vói vic cung üng djch v11 hânh chInh cong
cüa ca quan bath chInh nhà nuc.
- Müc d hài lông duçic dáth giá vói 05 mirc: Rt không hài lông, Không
hài lông, BInh thu&ng, Hài lông, Rt hài lông.
A

A

6. San pham cua cu9c then tra
Thông tin cá than cüa ngu?i trâ Ru phiu và các câu
- Các bang dü
trã l?ji cUa trng câu hOi trong phiu diu tra duçuc tng hçup theo ti'rng co quail,
dja phucung.
lieu:

- Kt qua diu tra: Các bang tng hçp tIth toán chi s hài lông tüng ni
dung cüa trng Ca quail, dja phrnmg.
A

A

-

V

A

V
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A
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7. Tong hqp, phan tich dir Iiçu, tinh toan cac chi so va bao cao ket qua
diu tra
Trén ca sâ thu th.p thông tin tr phiu diu
- Tng hçip, phân tIch dü
thng kê.
tra, tin hành tng hcip, phân tIch các dü
lieu:

lieu

- TInh toán các chi s& Chi s hài lông v sir phiic vi hành chIth (SIPAS);
Chi s hài lông cüa 05 ni dung; Chi s hâi lông cUa tmg tiêu chI.
- Báo cáo k& qua: Ni dung báo cáo gm các ni dung ecu bàn sau:
+ Tng quan v diu tra do lumg sir hài lông: Khái quát mt s thông
tin lien quan dn vic diu tra do lu&ng sir hài lông.
+ TInh hInh trin khai th?c hin diu tra do luung sr hài lông.
+ Kt qua diu tra do lu&ng sir hài lông: Phân tIch thành ph.n tham
gia trã Ru phiu theo gRui tith, d tui, trInh d hçc vnIchuyên môn, ngh
nghip; phân tIch kt qua v then djnh, dáth giá cUa cá than, t chüc v vic t
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chirc cung üng djch vi hành chInh cong cüa c1 quan hành chInh nhà nuc; phân
tIch các chi s hài lông và các nhân té ânh hiRing dn sr hài lông cüa cá nhân, t
chi'rc khi sü diing djch viii hành chInh cOng; phân tIch sir mong dçi cüa Ca nhân,
t chüc di vâi vic cung üng djch v1i hành chInh cong cüa các Co quan hành
chInh nba nuâc; so sánh các chi s hâi lông giüa các näm; các ni dung khác
lien quan.
+ K& lun: Nhn xét, dánh giá chung v kt qua SIPAS; nêu các khó
khan và mt s hn ch trong qua trInh thirc hin; dua ra d xut, kin nghj di
vói các ngành, các dtp trong vic s1r dung kt qua SIPAS d dua ra các giâi pháp
câi thin, nâng cao chat luçmg djch vi hânh chInh công, cht luçing phic vi cá
nhân, t chüc trong thji gian tOi.
+ Các phii 1iic lien quan dn kt qua SIPAS cüa timg cci quan (hoc
tmg lTnh vic).
III. TRIEN KHAI THUC HI1N
STT

Ni dung

Thôi gian

1

Xây dirng Phucing an,
Tháng 9/2022
mâu phMu diu tra

2

K hçip dng thirc hin
diêu tra vâi VNPT Dng Tháng 9/2022
Tháp, Bru din Tinh
Tp hun di vOi Diu
Tháng 9/2022
tra viên

Cr quan
chü trI

Coquan
phôi hqp

Sâ Ni vii
Sâ Ni vii

VNPT Dng Tháp
(Tng dài 1022),
Buu din Tinh

Si Ni v1i

VNPT Dng Tháp
(Tng dài 1022),
Bru din Tinh

Tin hành diu tra do
hr6ng sir hài lông di
vâi các co quan cap tinh
va cAp huyn

Tir ngày
0 1/10 den
ngày
15/12/2022

VNPT Dông
Tháp (Tng dài
1022)

Sâ Ni vii, Trung
tam Kiêm soát
TTHC và Phic vi
hành chInh cong
Tinh, UBND cap
huyn

5

Tin hành diu tra do
hr?mg sir hài lông di
vâi các Co quan cap xã

Tir ngày
0 1/10 den
ngay
15/12/2022

Bixu din Tinh

SiNi viii, UBND
cAp huyn, UBND
cap xä

6

Kim tra, giám sat
diu tra do krmg sir hài
lông

Tháng 912/2022

U' ban MTTQ
Vit Nam Tinh,
Hi Cuu chin
binh Tinh

Si NOi v11, VNPT
Dng Tháp (Tng
dài 1022), Buu
din Tinh

7

Kim tra phiu diu tra,

Tháng

Si Ni V%1

Uy ban MTTQ

9
Ni dung

Thôi gian

xCr 1 thông tin và 1am
sach dü lieu

12/2022

Coquan
phôi hqp
Vit Nam Tinh,
Hi Ciru chin
binh Tinh

8

Phân tIch d1t 1iu, xay
dirng báo cáo tong hqp
kêt qua diu tra

Tháng
01/2023

SiNôi vu

Uy ban MTTQ
Vit Nam Tinh,
Hôi Cmi chin
binh Tinh

9

Tham mmxu UBND Tinh
cong b kt qua Chi s6
hài lông näm 2022

Qu 1/2023

Sâ Ni vii

STT

Cr quan
chü trI

IV. TO CHU'C THU'C HItN
1. Các co' quan, dja phtro'ng thuc phm vi diu tra
- Phi hqp, h trq, tao diu kin thun lgi d Sâ Ni vi trin khai diu tra
do 1ung sir hài lông näm 2022 theo Phuang an, dat chat hrqng, hiu qua, dung
tin d.
- Phân cong cong chüc phi hçrp, h trçY diu tra viên trong qua trInh thçrc
hin diu tra.
- Thông tin, tuyôn truyn v ni dung Phuang an cho can b, cOng chmrc,
viên chüc, cá nhân, t chüc dn thirc hin TTHC tai Co quan, dja phuong nhrn
bão dam k& qua diu tra khách quan, trung thrc.
2. S&Nivi
- Xây dmmg và ban hành Phucing an thirc hin diu tra xà hi hc do 1umg
sir hài lông cüa Ca nhân, t chi'rc di vri vic cung irng djch vi1 hành chInh cOng
cüa Co quan hành chInh nhà nuic trên dja bàn tinh Dng Tháp näm 2022.
- Chü trI, pMi hcip thirc hin các ni dung cong vic dmiçic neu tai
Phuang an.
- Thông tin, tuyên truyn v vic t chüc trin khai, kt qua thirc hin
diu tra do luông s1r hài lông näm 2022 trên Trang Thông tin din t1r Sâ Ni
vii, Trang Thông tin din tir Cài cách hành chInh Dng Tháp và các kônh thông
tin khác.
- Theo dOi, don dc vic thirc hin diu tra phiu cüa Tong dài Thông tin
djch v11 cOng 1022 và Bixu din Tinh; h trçl diu tra viên xü 1 các vtn d phát
sinh trong qua trInh thirc hin diu tra.
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- Tng hçip, xir l phiu diu tra, phân tich k& qua và báo cáo UBND
Tinh kt qua diu tra và d xut thirc hin diu tra do lumg sir hài lông trong
nhung nàm tip theo.
- Tham mixu tè, chüc Hi nghj cong b kt qua Chi s hài lông nãm 2022.
A

•
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3. VNPT Bong Thap, Biru diçn Tinh
- Cung cp danh sách diu tra viên giri v Si Ni vii.
- Phi hcip vâi S& Ni vi tp hun cho diu tra viên thirc hin diu tra phiu.
- B trI ngun hrc thirc hin diu tra báo dam theo yêu cu, thii gian và s
lixçing phiu nêu trên.
4. Miii Uy ban Mt trn T quc Vit Nam Tinh và Hi Ciju Chin
binh Tinh
Tham gia giám sat qua trInh diu tra do lung s1r hài lông cüa Ca nhân, t
chirc di vri vic cung üng djch vi hành chInh cOng cüa co quan hành chInh
nhà nuóc trén dja bàn Tinh.
5. Kinh phi thirc hin: Tir ngun kinh phi ngoài khoán 11am 2022 cp cho
Si Nôi vu trin khai thirc hiên nhiêm vu cái cách hành chInh.
Trén day là Phisng an thrc hin diu tra xã hi hc do lung sr hài lông
cUa Ca nhân, th chüc di vâi vic cung irng djch vi hành chInh cOng cüa cci quan
hành chinh nhà nuic trén dja bàn tinh Dng Tháp nàm 2022. Trong qua trInh
thirc hin nu có phát sinh vuérng m.c, d nghj các c quan, t chirc, dja phizcing
phàn ánh trirc tip v Sâ Ni vi (bà H Thj Kiu Dim - Chuyên viôn Phông
Cãi each hành chinh và Xây dirng chInh quyn, s din thoai: 0377.262.375) d
diicic h trçY xir l, giài quyêt.I.
No'i nh?mn:
- UBND Tinh (báo cáo);
- Uy ban MTTQ Vit Nam Tinh;
- Hi CCB Tinh;
- Các Sâ, cci quan ngang i;
- Ban Quân 1 Khu kinh tO;
- Trung tam KSTTHC và PVHCC;
- UBND các huyn, thành pho;
- PNV cac huyn, thành phô;
- VNPT Dông Tháp (Tong dài 1022);
- Biru din Tinh;
- Giám doe Sâ (thay b/c);
- Các Phó Giám doe Sà (theo dOi);
- Luu: VT, CCCQ, DIEM.
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