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KẾ HOẠCH 

Khảo sát lấy ý kiến người dân đối với dịch vụ công trực tuyến  

mức độ 3, 4 trên và dịch vụ bưu chính công ích địa bàn huyện Côn Đảo 

  

Nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người dân đối với 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch bưu chính công ích trên địa bàn huyện 

Côn Đảo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những giải 

pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng; đảm 

bảo chỉ tiêu năm 2021 số lượng hồ sơ của người dân, tổ chức về giải quyết thủ tục 

hành chính theo hình thức trực tuyến đạt tối thiểu 30% trên tổng số hồ sơ TTHC 

phát sinh (theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2021 về việc triển khai 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021), góp phần duy trì và nâng cao Chỉ số 

cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Bộ câu hỏi lấy ý kiến dễ hiểu, dễ trả lời; phù hợp với trình độ dân trí đa dạng 

của đối tượng khảo sát. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KHẢO 

SÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Phạm vi, đối tượng 

- Phạm vi: Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức để đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Đối tượng khảo sát là người dân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

thuộc huyện; hợp tác xã, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (có hồ sơ phát 

sinh từ ngày 01/6/2020 đến ngày 01/6/2021). 

2. Nguyên tắc tổ chức khảo sát, đánh giá 

- Đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, minh bạch và dân chủ trong 

việc khảo sát lấy ý kiến và công bố kết quả. 

- Bảo mật thông tin của người dân, tổ chức cung cấp thông tin, hợp tác khảo 

sát lấy ý kiến đánh giá. 
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- Không can thiệp, gây áp lực, sửa chữa, làm sai lệch thông tin, số liệu, kết 

quả khảo sát. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiêu chí lấy ý kiến  

- Chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước 

đối với việc cung ứng và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 

bưu chính công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

- Số lượng người dân biết đến cổng dịch vụ công trực tuyến 

“https://bariavungtau.vnptigate.vn”; 

- Số lượng người dân giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến; 

- Giao diện phần mềm dịch vụ công trực tuyến; 

- Chất lượng thông tin cung cấp quy trình thực hiện giải quyết bộ thủ tục 

hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; 

- Sự cần thiết duy trì và nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

2. Hình thức khảo sát lấy ý kiến 

- Gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến người dân, tổ chức. 

- Gửi phiếu lấy ý kiến qua Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện. 

3. Trình tự thực hiện 

- Triển khai phát phiếu khảo sát lấy ý kiến đến người dân của 09 khu dân cư 

và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến. 

4. Xác định kết quả khảo sát 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến qua phiếu khảo sát để xác định kết quả khảo sát. 

5. Niêm yết, sử dụng kết quả khảo sát lấy ý kiến 

 Niêm yết kết quả sau khi kết thúc đợt khảo sát tại bảng thông báo của Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

huyện. 

6. Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện 

 (có bảng dự toán chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- In ấn, photo Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến người dân đối với dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch bưu chính công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
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- Cung cấp phiếu khảo sát cho Khu dân cư, các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp thuộc huyện, các Hợp tác xã, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

(có hồ sơ phát sinh từ ngày 01/6/2020 đến ngày 01/6/2021) trước ngày 12/6/2021. 

- Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo việc cung cấp và xử lý hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch bưu chính công ích; nêu khó khăn và giải pháp khắc 

phục. 

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này. 

 3. Trưởng 09 khu dân cư có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến người 

dân; hỗ trợ phát phiếu khảo sát cho các hộ trên địa bàn và thu phiếu khảo sát gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin), trước ngày 15/6/2021. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch. Đồng thời, cung cấp danh sách các 

Hợp tác xã, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (có hồ sơ phát sinh từ ngày 

01/6/2020 đến ngày 01/6/2021) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

15/6/2021. 

Trên đây là Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến người dân đối với dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch bưu chính công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                               
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn;                                                                           

- Bộ phận Một cửa; 

- 09 khu dân cư; 

- Trang Thông tin điện tử ; 

- Lưu:  VT, NVLĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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