
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN NGÔ QUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  231 /KH-UBND Quận Ngô Quyền, ngày  01 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND quận 

về cải cách hành chính Nhà nước Quận Ngô Quyền năm 2022; UBND quận ban 

hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2022 trên địa 

bàn Quận Ngô Quyền với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận. 

- Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm được yêu cầu, mong 

muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tổ 

chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Kết quả điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

được sử dụng làm một trong những nội dung để đánh giá xác định Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2022 của các phòng ban chuyên môn, UBND các phường. 

2. Yêu cầu:  

- Việc thực hiện Kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ; đạt kết quả, mục 

đích đề ra; việc khảo sát, đo lường phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, phù 

hợp, công khai và minh bạch. 

- Thực hiện đo lường và công khai kết quả thường xuyên để người dân, tổ 

chức theo dõi, giám sát; để các đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo việc đo lường kịp thời, chính 

xác, khách quan. Kết quả đo lường phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, phản 

ánh đúng chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG, MẪU VÀ SỐ LƯỢNG  

1. Đối tượng đánh giá, đối tượng lấy ý kiến: 

a) Đối tượng đánh giá: UBND 12 phường. 

b) Đối tượng lấy ý kiến:  

- Người dân, người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến làm việc 

hoặc có thực hiện giao dịch thủ tục hành chính và đã nhận kết quả do cơ quan, 

đơn vị cung cấp trong năm 2022.  

2. Tiêu chí đo lường: 

Tiêu chí đo lường sự hài lòng phản ánh 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung 

ứng dịch vụ hành chính công: Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; Công chức 

giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ công; Tiếp nhận, giải quyết góp 

ý, phản ánh, kiến nghị đồng thời phản ánh sự mong đợi của người dân, tổ chức 

đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công. 

3. Phiếu điều tra:  

Mẫu 1: Dành cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; 

nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Mẫu 2: Dành cho người đến trực tiếp nộp và nhận hồ sơ gải quyết TTHC 

tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị. 

(gửi kèm theo 02 mẫu phiếu) 

4. Số lượng phiếu điều tra: 

- Đối với người thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nhận hồ sơ 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Thực hiện khảo sát 100% đối 

với hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 bằng phiếu điện tử 

được tự động gửi kèm theo thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.  

- Đối với người đến trực tiếp nộp và nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ 

phận Một cửa: 30 phiếu/1 phường x 12 = 360 phiếu. 

Phòng Nội vụ theo dõi số phiếu điện tử nhận được để cân đối số lượng 

phiếu, nếu tỷ lệ phiếu điện tử nhận được thấp thì tăng số phiếu thực hiện qua 

điều tra trực tiếp đảm bảo tổng số lượng phiếu.  
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 5. Phương pháp điều tra và điều tra viên: 

 a) Phương pháp điều tra:  

 - Khảo sát qua thư điện tử (được gửi kèm theo Thông báo kết quả giải 

quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4). 

 - Sử dụng điều tra viên điều tra trực tiếp đối với người nhận kết quả giải 

quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa: 

  + Khảo sát qua phiếu điện tử: người dân đến nhận kết quả tại Bộ phận 

Một cửa sử dụng thiết bị di động thông minh quét mã QR được link tới phiếu 

điều tra điện tử. 

 + Điều tra viên phỏng vấn, người trả lời tích trên phần mềm bằng thiết bị 

điện tử của điều tra viên. 

 + Đối với hồ sơ nhận và trả qua dịch vị Bưu chính công ích: Sử dụng điều 

tra viên là nhân viên Bưu điện thành phố điều tra, phỏng vấn, người trả lời tích 

trên phần mềm bằng thiết bị điện tử của điều tra viên (hoặc khảo sát qua điện 

thoại do số lượng hồ sơ nhận và trả qua dịch vụ BCCI không nhiều). 

 - Khảo sát trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố.  

 b) Điều tra viên 

 Đề nghị Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận quan tâm, bố trí Đoàn 

viên, Hội viên tham gia Tổ Điều tra viên theo kế hoạch của UBND quận; UBND 

12 phường phối hợp, tạo điều kiện để các Điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ 

 III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của UBND 12 phường thông qua phần mềm với phương pháp khảo sát thời gian 

thực do UBND thành phố xây dựng và triển khai. Các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 1. Thành lập Tổ Điều tra viên: 

 Tổ Điều tra viên là lực lượng nòng cốt trong triển khai đánh giá giá định 

kỳ phụ vụ chấm điểm CCHC năm 2022 đối với UBND các phường; đồng thời là 

lực lượng tuyên truyền viên, hướng dẫn điều tra, khảo sát khi mở rộng lực lượng 

tham gia điều tra, khảo sát. 

 - Số lượng: 24 người 
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 - Thành phần: Đoàn viên thành niên, Hội viên Hội Phụ nữ. 

 - Yêu cầu đối với điều tra viên: 

 + Giao tiếp: khả năng giao tiếp tốt, nói năng lịch sự, dễ nghe; có khả năng 

nghiên cứu, năm bắt và thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu của việc 

điều tra xã hội học. 

 + Có thiết bị điện tử cầm tay (điện thoại thông minh, máy tính bảng, …) 

có kết nối mạng. 

 - Không thực hiện điều tra lấy ý kiến đối với cơ quan, đơn vị, địa phương 

nơi mình công tác, sinh sống để đảm bảo kết quả điều tra được khách quan. 

 2. Tập huấn điều tra xã hội học; tạo tài khoản, phân quyền điều tra: 

 - Phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn thực hiện điều 

tra xã hội học; đánh giá kết quả điều tra… 

 - Phần mềm điều tra tại địa chỉ: 

http://caicach.hanhchinh.net/haiphong/login dành cho bộ phận quản trị để theo 

dõi, điều hành chung: tạo lập tài khoản Điều tra viên, quản lý, theo dõi tiến độ 

điều tra; kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, theo dõi kết quả điều tra… 

 - Ứng dụng điều tra “Khao sat dich vu” có thể tải trên kho ứng dụng của 

02 hệ điều hành IOS và Android, tương thích với các thiết bị điện tử cầm tay có 

kết nối mạng (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…). Ứng dụng này dành 

cho các điều tra viên để thực hiện việc điều tra, lấy ý kiến. 

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và 

các nguồn hợp pháp khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ quận: 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 12 

phường tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch theo tiến độ; kịp thời báo 

cáo UBND quận những nội dung khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo giải 

quyết. 

http://caicach.hanhchinh.net/haiphong/login
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 - Tham mưu UBND quận thành lập Tổ Điều tra viên để thực hiện nhiệm 

vụ khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

UBND 12 phường; xây dựng lịch điều tra xã hội học và phân công nhiệm vụ các 

điều tra viên. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận, đơn vị tư vấn tổ 

chức tập huấn; tạo tài khoản, phân quyền cho các điều tra viên thực hiện nhiệm 

vụ theo kế hoạch. 

 - Tham mưu UBND quận quy chế phối hợp với Quận đoàn, Hội Liên hiệp 

phụ nữ quận trong việc tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND 12 phường. 

 2. Văn phòng HĐND và UBND quận: 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ, đơn vị tư vấn bố trí mục Phiếu khảo sát sự 

hài lòng trên Cổng Thông tin điện tử của quận và Cổng Thông tin điện tử 12 

phường. Tạo mã QR đặt tại Bộ phận Một cửa kết nối với mục Phiếu khảo sát hài 

lòng trên Cổng Thông tin điện tử của quận và Cổng Thông tin điện tử 12 

phường. 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ quận, đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn, tạo tài 

khoản, phân quyền cho các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Phân 

công công chức thực hiện quyền quản trị đối với phần mềm điều tra để theo dõi, 

điều hành chung. 

 - Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đến nhận kết quả  

thực hiện phiếu khảo sát điện tử thông qua quét mã QR đặt tại bộ phận Một cửa. 

 -Phối hợp với Phòng Nội vụ đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch theo 

tiến độ xây dựng. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: 

 Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu 

UBND quận bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thanh 

quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.  

 4. Đề nghị Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận: 

 - Tham gia xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa UBND quận và 

Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trong việc tổ chức điều tra, khảo sát, 



6 

 

đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với UBND 12 phường 

thông qua các ứng dụng triển khai. 

 - Quan tâm, bố trí Đoàn viên, Hội viên tham gia Tổ Điều tra viên theo kế 

hoạch của UBND quận.  

 5. UBND các phường: 

  - Tổ chức tuyên truyền, triển khai kế hoạch đến cán bộ, công chức, người 

dân, tổ chức trên địa bàn. 

 - Bố trí mục Phiếu khảo sát sự hài lòng trên Cổng Thông tin điện tử và 

thực hiện khảo sát trực tuyến trên cổng Thông tin điện tử của đơn vị mình. Đặt 

các mã QR code và tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực tham gia vào 

Phiếu khảo sát.    

 - Vận động các thành phần tham gia thành viên Tổ Điều tra viên đầy đủ 

khi được yêu cầu. 

 - Căn cứ kết quả đo lường sự hài lòng của đơn vị mình để chỉ đạo khắc 

phục, cải thiện các nội dung còn hạn chế, chưa đánh giá tốt. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng 

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

năm 2022 trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các phường nghiên túc tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các phường báo cáo về UBND quận (qua Phòng Nội 

vụ) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Quận ủy;  

- Thường trực HĐND quận;  

- CT, các PCT UBND quận;  

- Cổng TTĐT quận; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các phường;  

- Lưu: VT, NV (02). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Văn Khởi 
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

                  SỞ NỘI VỤ 

 

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG 

CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2021 

 

Với mong muốn phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, xin 

Ông/bà cho biết cảm nhận của mình về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 

thời gian vừa qua. Chúng tôi cam kết toàn bộ nội dung khảo sát sẽ được giữ bí mật. 

Với mỗi ô vuông (  ) trước mỗi phương án trả lời, xin Ông/bà đánh dấu (x) 

vào ô trước phương án đã chọn. 

THÔNG TIN CHUNG 

Xin Ông/bà vui lòng cho biết: 

- Tên thủ tục hành chính đã thực hiện: 

………………………………………………………………………………….. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

………………………………………………………………………………….. 

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 

 Xin Ông/Bà đánh dấu (x) vào ô vuông( ) hoặc khoanh tròn vào mức điểm 

(5,4,3,2,1) tương ứng với phương án trả lời mà Ông/Bà chọn đối với từng câu hỏi. 

Ông/Bà cảm nhận như thế nào về chất lượng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến của thành phố đối với dịch vụ màÔng/bà sử dụng qua các nội 

dung dướiđây: 

Câu 1:Ông/Bà biết thông tin về thủ tục hành chínhqua hình thức nào? (có 

thể chọn nhiều phương án trả lời) 

Qua cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố 

 Thông qua mạng Internet. 

 Qua phương tiện thông tin đại chúng (xem tivi, nghe đài, đọc báo). 

 Thông qua người thân, bạn bè. 

 Khác (xin viết cụ thể): ………………………………………………… 

Mẫu số 01 
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 Câu 2. Ông/Bà phải bổ sung hồ sơ trực tuyến bao nhiêu lần trong quá 

trình giải quyết? 

Không bổ sung         1 lần           2 lần          Từ 3 lần trở lên 

Câu 3. Công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong quá 

trình giải quyết công việc không? 

Không  Có    

Câu 4.Công chức có gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí đối với Ông/bà 

trong quá trình giải quyết công việc không? 

Không  Có    

Câu 5. Cơ quan trả kết quả giải quyết công việc cho Ông/Bà có đúng hẹn 

không? 

Đúng hẹn         Sớm hơn hẹn          Trễ hẹn 

Nếu câu trả lời trên của Ông/Bà là “Trễ hẹn”thì:  

Cơ quan có thông báo trước cho Ông/Bà về việc trễ hẹn không? 

Có       Không 

Cơ quan có gửi thư xin lỗi Ông/Bà vì trễ hẹn không? 

Có       Không 

Câu 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Ông/Bà về 

những nội dung sau: 

Xin Ông/Bà khoanh tròn vào 01 mức điểm mà Ông/Bà lựa chọn, trong đó: 

Điểm 5 tương ứng “Rất hài lòng”, 4 tương ứng “Hài lòng”, 3 tương ứng “’Bình 

thường”, 2 tương ứng “Không hài lòng”; 1 tương ứng “Rất không hài lòng”. 

Nhận định 

Rất 

hài 

lòng 

= 5 

Hài 

lòng 

= 4 

Bình 

thường 

= 3 

Không 

hài 

lòng 

= 2 

Rất 

không 

hài lòng 

= 1 

I. TIẾP CẬN DỊCH VỤ      

1. Địa chỉ dịch vụ công trực tuyến được 

công bố rõ ràng. 
5 4 3 2 1 

2. Các trường thông tin trên phần mềm 

dịchvụ công trực tuyến dễ khai báo (khai 

báo các biểu mẫu thực hiện TTHC). 

5 4 3 2 1 
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3. Ông/bà dễ dàng liên hệ với bộ phận hỗ 

trợ phần mềm trực tuyến của thành phố. 
5 4 3 2 1 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH      

4. Quy định thủ tục hành chính được niêm 

yết công khai đầy đủ, chính xác theo quy 

định 

5 4 3 2 1 

5. Các quy định, biểu mẫu thủ tục hành 

chínhđơn giản dễ hiểu, dễ khai báo. 
5 4 3 2 1 

6.Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà được yêu 

cầu nộp là đúng quy định 
5 4 3 2 1 

7. Mức phí/lệ phí mà Ông/Bà được yêu cầu 

nộp là đúng quy định 
5 4 3 2 1 

8. Thời gian từ khi nộp hồ sơ cho đến khi 

nhận phản hồi của cơ quan giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính.  

5 4 3 2 1 

9. Thời hạn giải quyết công việc của 

Ông/Bà là đúng quy định (tính từ ngày 

Ông/Bà nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả) 

5 4 3 2 1 

III. CÔNG CHỨC      

10. Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, 

chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến 
5 4 3 2 1 

11. Công chức trả lời, giải thích đầy đủ các 

câu hỏi, ý kiến  
5 4 3 2 1 

12. Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu 

đáo, đầy đủ 
5 4 3 2 1 

13. Công chức tuân thủ đúng quy định 

trong giải quyết công việc 
5 4 3 2 1 

IV. KẾT QUẢ DỊCH VỤ       

14. Kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà là 

đúng quy định (Kết quả có thể là được chấp 

thuận hoặc không chấp thuận) 

5 4 3 2 1 

15. Kết quả có thông tin đầy đủ, chính xác 5 4 3 2 1 

- Nếu Ông/Bà đã từng có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin Ông/Bà 

tiếp tục trả lời các ý từ số 16 đến số 19 trong câu hỏi số 7 này.  

- Nếu Ông/Bà chưa từng có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin 



10 

 

Ông/Bà bỏ qua các ý từ số 16 đến số 19 trong câu hỏi số 7 này. 

V. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC Ý KIẾN GÓP 

Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 
     

16. Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận 

góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, 

tổ chức 

5 4 3 2 1 

17. Ông/Bà dễ dàng thực hiện góp ý, phản 

ánh, kiến nghị 
5 4 3 2 1 

18. Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các 

góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà 
5 4 3 2 1 

19. Cơ quan có thông báo kịp thời kết quả 

xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

của Ông/Bà 

5 4 3 2 1 

Câu 8. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thời 

gian tới, Ông/Bà muốn cơ quan hành chính nhà nước ưu tiên cải cách 03 

nội dung nào trong số các nội dung dưới đây? 

 Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan 

nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ 

dàng, nhanh chóng. 

 Cải thiện chất lượng cơ sở vật chất; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ 

người dân, tổ chức. 

 Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính. 

 Tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua đường bưu điện. 

 Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

 Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

 Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

 Giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. 

 Cải thiện thái độ giao tiếp của công chức. 

 Cải thiện tinh thần phục vụ của công chức. 

 Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức. 

 Bố trí hình thức tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người 

dân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện hơn. 

 Tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 

chức kịp thời, tích cực. 

 Khác (xin viết cụ thể):…………………………………………………… 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ ! 
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

                  SỞ NỘI VỤ 
 

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG 

CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2021 

 

Với mong muốn phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, xin 

Ông/bà cho biết cảm nhận của mình về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 

thời gian vừa qua. Chúng tôi cam kết toàn bộ nội dung khảo sát sẽ được giữ bí mật. 

Với mỗi ô vuông (   ) trước mỗi phương án trả lời, xin Ông/bà đánh dấu 

(x) vào ô trước phương án đã chọn. 

THÔNG TIN CHUNG 

Xin Ông/bà vui lòng cho biết: 

- Tên thủ tục hành chính đã thực hiện: 

………………………………………………………………………………….. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Câu 1.Ông/Bà biết thông tin về thủ tục hành chính (thành phần hồ sơ, 

trình tự giải quyết công việc, thời hạn giải quyết công việc, mức phí/lệ 

phí…) thông qua hình thức nào? 

 Thông qua công chức tại nơi nộp hồ sơ, trả kết quả. 

 Thông qua tài liệu niêm yết công khai tại nơi nộp hồ sơ, trả kết quả. 

 Thông qua mạng Internet. 

 Qua phương tiện thông tin đại chúng (xem tivi, nghe đài, đọc báo). 

 Thông qua người thân, bạn bè. 

 Khác (xin viết cụ thể): ………………………………………………… 

 Câu 2. Ông/Bà phải bổ sung hồ sơ bao nhiêu lần trước khi được công 

chức tiếp nhận giải quyết? 

Không bổ sung         1 lần           2 lần          Từ 3 lần trở lên 

Câu 3. Ông/Bà có biết về việc nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ 

tục hành chính không (nộp qua mạng)? 

Có     Không    

Nếu chọn “Có”, xin Ông/Bà vui lòng cho biết Ông/Bà đã từng thực hiện 

nộp hồ sơ trực tuyến hay chưa? 

Đã từngChưa bao giờ 

Mẫu số 02 
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Câu 4. Ông/Bà có biết về việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

và nhận kết quả qua bưu điện không? 

Có     Không    

Nếu chọn “Có”, xin Ông/Bà vui lòng cho biết Ông/Bà đã từng sử dụng 

dịch vụ này hay chưa? 

Đã từngChưa bao giờ 

Câu 5. Công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong 

quá trình giải quyết công việc không? 

Không  Có    

Câu 6. Cơ quan trả kết quả giải quyết công việc cho Ông/Bà có đúng 

hẹn không? 

Đúng hẹn         Sớm hơn hẹn          Trễ hẹn 

Nếu câu trả lời trên của Ông/Bà là “Trễ hẹn”thì:  

Cơ quan có thông báo trước cho Ông/Bà về việc trễ hẹn không? 

Có       Không 

Cơ quan có gửi thư xin lỗi Ông/Bà vì trễ hẹn không? 

Có       Không 

Câu 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Ông/Bà về 

những nội dung sau: 

Xin Ông/Bà khoanh tròn vào 01 mức điểm mà Ông/Bà lựa chọn, trong đó: 

Điểm 5 tương ứng “Rất hài lòng”, 4 tương ứng “Hài lòng”, 3 tương ứng “’Bình 

thường”, 2 tương ứng “Không hài lòng”; 1 tương ứng “Rất không hài lòng”. 

Nhận định 

Rất 

hài 

lòng 

= 5 

Hài 

lòng 

= 4 

Bình 

thường 

= 3 

Không 

hài 

lòng 

= 2 

Rất 

không 

hài lòng 

= 1 

I. TIẾP CẬN DỊCH VỤ      

1. Nơi ngồi chờ giải quyết công việc có đủ 

chỗ ngồi cho người dân, tổ chức 
5 4 3 2 1 

2. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức 

đầy đủ, hiệnđại 
5 4 3 2 1 

3. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức 

dễ sử dụng 
5 4 3 2 1 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH      

5. Quy định thủ tục hành chính được niêm 

yết công khai đầy đủ 
5 4 3 2 1 

6. Dễ dàng, thuận tiện khi tra cứu thông tin 

về thủ tục hành chính đã được niêm yết 
5 4 3 2 1 
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Nhận định 

Rất 

hài 

lòng 

= 5 

Hài 

lòng 

= 4 

Bình 

thường 

= 3 

Không 

hài 

lòng 

= 2 

Rất 

không 

hài lòng 

= 1 

7.Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà được yêu 

cầu nộp là đúng quy định 
5 4 3 2 1 

8. Mức phí/lệ phí mà Ông/Bà được yêu cầu 

nộp là đúng quy định 
5 4 3 2 1 

9. Thời hạn giải quyết công việc của 

Ông/Bà là đúng quy định (tính từ ngày 

Ông/Bà nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả) 

5 4 3 2 1 

III. CÔNG CHỨC      

10. Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, 

chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến; Công chức 

có sử dụng công cụ tiệních mạng xã hội 

(zalo, viber…) để hỗ trợ trực tuyến. 

5 4 3 2 1 

11. Công chức trả lời, giải thích đầy đủ các 

câu hỏi, ý kiến  
5 4 3 2 1 

12. Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu 

đáo, đầy đủ 
5 4 3 2 1 

13. Công chức tuân thủ đúng quy định 

trong giải quyết công việc 
5 4 3 2 1 

IV. KẾT QUẢ DỊCH VỤ       

14. Kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà là 

đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp 

giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ) 

5 4 3 2 1 

15. Kết quả có thông tin đầy đủ, chính xác 5 4 3 2 1 

- Nếu Ông/Bà đã từng cóý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin Ông/Bà 

tiếp tục trả lời các ý từ số 16 đến số 19 trong câu hỏi số 7 này.  

- Nếu Ông/Bà chưa từng có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin 

Ông/Bà bỏ qua các ý từ số 16 đến số 19 trong câu hỏi số 7 này. 

V. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC Ý KIẾN GÓP 

Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 
     

16. Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận 

góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, 

tổ chức 

5 4 3 2 1 

17. Ông/Bà dễ dàng thực hiện góp ý, phản 5 4 3 2 1 
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Nhận định 

Rất 

hài 

lòng 

= 5 

Hài 

lòng 

= 4 

Bình 

thường 

= 3 

Không 

hài 

lòng 

= 2 

Rất 

không 

hài lòng 

= 1 

ánh, kiến nghị 

18. Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các 

góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà 
5 4 3 2 1 

19. Cơ quan có thông báo kịp thời kết quả 

xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

của Ông/Bà 

5 4 3 2 1 

Câu 8. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thời 

gian tới, Ông/Bà muốn cơ quan hành chính nhà nước ưu tiên cải cách 03 

nội dung nào trong số các nội dung dưới đây? 

 Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan 

nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ 

dàng, nhanh chóng. 

 Cải thiện chất lượng cơ sở vật chất; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ 

người dân, tổ chức. 

 Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính. 

 Tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua đường bưu điện. 

 Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

 Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

 Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

 Giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. 

 Cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ của công chức. 

 Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức. 

 Bố trí hình thức tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người 

dân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện hơn. 

 Tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 

chức kịp thời, tích cực. 

 Khác (xin viết cụ thể):…………………………………………………… 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ ! 
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