
 

 
ỦY BANH NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

 
             BÁO CÁO 

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 thị xã năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Thực hiện Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND thị xã Phú 

Mỹ về việc tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng 

cung cấp Dịch vụ hành chính công và đạt được kết quả như sau 

UBND thị 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 (Bộ phận 

TN&TKQ) của UBND thị xã năm 2022 như sau: 

I. Công tác triển khai: 

UBND thị xã giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Thị xã tham 

mưu UBND thị xã triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân 

có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã từ 

tháng 3 đến tháng 11 năm 2022. Kết quả, UBND thị xã đã tổ chức phát ra và thu về 

1000 phiếu điều tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1042/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với 05 nội 

dung và 15 tiêu chí đánh giá. và tổ chức khảo sát lấy ý kiến trực tuyến của tổ chức, 

công dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Phú 

Mỹ từ ngày 30/6/2022 đến ngày 15/11/2022 tại  tại đường Link: 

https://forms.gle/qz2SrXxzgiCDSa238 

II. Kết quả khảo sát: 

1. Hình thức khào sát trực tiếp 

 

STT Nội dung đánh giá 

Thang 

điểm 

chuẩn 

Kết quả 

khảo sát 

(trên 1000 

phiếu) 

Tổng số 

điểm 

đạt 

được 

1 

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính so với thời gian cho phép theo quy định 

của pháp luật 

   

a Tổng số thời gian ngắn hơn so với quy định 2 234 468 

b Tổng số thời gian bằng hơn so với quy định 1 739 739 

c Tổng số thời gian dài hơn so với quy định 0 27 0 

https://forms.gle/qz2SrXxzgiCDSa238
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2 
Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị 

tham gia giải quyết so với quy định 
   

a 
Khi cơ quan, đơn vị xử lý ngắn hơn so với thời 

hạn quy định                                                
2 234 468 

b 
Khi cơ quan, đơn vị xử lý bằng so với thời hạn 

quy định 
1 739 712 

c 
Khi cơ quan, đơn vị xử lý dài hơn so với thời hạn 

quy định 
0 27 0 

3 
Số lần phải liên hệ so với nơi tiếp nhận hồ sơ 

để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính 
   

a 
Khi không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ 

TTHC lần nào để hoàn thiện hồ sơ                         
2 0 0 

b 
Khi chỉ phải một lần liên hệ với nơi tiếp nhận 

hồ sơ TTHC để hoàn thiện hồ sơ 
1 178 178 

c 

Khi phải hơn một lần liên hệ với nơi tiếp nhận 

hồ sơ TTHC để hoàn thiện hồ sơ (trừ trường hợp 

nguyên nhân do lỗi của người nộp hồ sơ) 

0 822 0 

4 
Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ 

để hoàn thiện hồ sơ TTHC 
   

a 
Khi không phải liên hệ với cơ quan, đơn vị, tổ 

chức nào để hoàn thiện hồ sơ TTHC 
2 0 0 

b 

Khi phải liên hệ với một cơ quan, đơn vị, tổ 

chức là Bộ phận Một cửa để hoàn thiện hồ sơ 

TTHC. Trường hợp theo quy định pháp luật, tổ 

chức, cá nhân phải trực tiếp tham gia và hoàn 

thiện hồ sơ giải quyết theo kết quả kiểm tra, xác 

minh thực địa, họp Hội đồng thẩm định, thẩm tra 

trong quá trình giải quyết TTHC, thì số lượng 

được cộng thêm cơ quan, đơn vị, tổ chức được 

pháp luật giao chủ trì kiểm tra, xác minh thực 

địa, tổ chức Hội đồng thẩm định, thẩm tra. 

1 822 822 

c 
Khi phải liên hệ hơn một cơ quan, đơn vị, tổ 

chức                      
0 178 0 

5 

Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi 

hướng dẫn lập hồ sơ và giải quyết thủ tục 

hành chính 
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a 

Khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn 

thời hạn quy định và không có ý kiến phản ánh, 

kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây 

phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng quy định pháp luật. 

2 234 468 

b 

Khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đúng thời 

hạn quy định và không có ý kiến phản ánh, kiến 

nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền 

hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

quy định pháp luật. 

1 766 766 

c 

Khi có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, 

thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp 

luật (được xác minh đúng sự thật). 

0 0 0 

2. Khảo sát trực tuyến 

STT Nội dung đánh giá 
Số lượt 

đánh 

giá 

Tỷ lệ % Ghi chú 
I 

CÂU 1. ÔNG/BÀ ĐÃ NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI: 

1 Bộ phận một cửa thị xã Phú Mỹ 378 37.84%  

2 Bộ phận một cửa phường Phú Mỹ 72 7.21%  

3 Bộ phận một cửa  phường Mỹ Xuân 135 13.51%  

4 Bộ phận một cửa phường Tân Phước 56 5.61%  

5 Bộ phận một cửa phường Phước Hòa 38 3.80%  

6 Bộ phận một cửa phường Hắc Dịch 68 6.81%  

7 Bộ phận một cửa xã Tân Hòa 69 6.91%  

8 Bộ phận một cửa xã Tân Hải 48 4.80%  

9 Bộ phận một cửa xã Châu Pha 55 5.51%  

10 Bộ phận một cửa xã Tóc Tiên 42 4.20%  

11 Bộ phận một cửa xã Sông Xoài 38 3.80%  

II 
CÂU 2. ÔNG/BÀ ĐÃ NHẬN KẾT QUẢ THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH TẠI: 
   

1 Bộ phận "một cửa: thị xã 378 37.84%  
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2 Bộ phận "một cửa" phường, xã. 621 62.16%  

IV 
CÂU 3. ÔNG/BÀ ĐÃ NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC LĨNH VỰC 
   

1 Tư pháp - Hộ tịch 96 9.61%  

2 Chứng thực 368 36.84%  

3 Đất đai 199 19.92%  

4 Chuyển mục đích sử dụng đất 68 6.81%  

5 Thuế chấp, xóa thế chấp giấy chứng nhận qsd đất 13 1.30%  

6 Đăng ký kinh doanh 9 0.90%  

7 Thi đua - Khen thưởng 55 5.51%  

8 Công an (căn cước công dân) 97 5.71%  

9 Thuế 5 0.50%  

10 Kho bạc 8 0.80%  

11 Bưu điện (bưu chính công ích) 26 2.60%  

12 Bảo hiểm xã hội thị xã Phú Mỹ 95 9.51%  

IV 

CÂU 4. ÔNG/ BÀ CÓ BIẾT HIỆN NAY 

UBND THỊ XÃ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ CÓ 

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN (QUA MẠNG 

MỨC ĐỘ 3, 4)? 

   

1 Có  731 73.17%  

2 Không 268 26.83%  

V 

CÂU 5. ÔNG/BÀ ĐI LẠI BAO NHIÊU LẦN 

TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG 

VIỆC (KỂ TỪ LẦN ĐẦU ĐẾN CƠ QUAN 

CHO ĐẾN KHI NHẬN KẾT QUẢ)? 

   

1 01 lần (chờ nhận kết quả ngay) 172 22,1%  

2 02 lần (01 lần nộp hồ sơ, 01 lần nhận kết quả). 465 59,8%  

3 
03 lần (01 lần nộp hồ sơ, 01 lần bổ sung hồ sơ, 

01 lần) 
89 11,4%  
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4 
04 lần trở lên (01 lần nộp hồ sơ, 02 trên lần bổ 

sung hồ sơ, 01 lần nhận kết quả) 
50 6,4%  

VI 

CÂU 6. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ 

GÂY PHIỀN HÀ, SÁCH NHIỄU ĐỐI VỚI 

ÔNG/BÀ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI 

QUYẾT CÔNG VIỆC KHÔNG?   

   

1 Có 64 6,2%  

2 Không 715 91,8%  

VII 

CÂU 7. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TIẾP 

NHẬN HỒ SƠ CÓ GỢI Ý NỘP THÊM TIỀN 

NGOÀI PHÍ/LỆ PHÍ THEO QUY ĐỊNH 

TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG 

VIỆC KHÔNG?  

   

1 Có 43 5,5%  

2 Không 736 94,5%  

VIII 
CÂU 8. ÔNG/BÀ NHẬN KẾT QUẢ CÓ 

ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH TRÊN 

PHIẾU BIÊN NHẬN HỒ SƠ KHÔNG?  

   

1 Sớm hơn hẹn 21 2,7%  

2 Đúng hẹn 611 79,6%  

3 Trễ hẹn 136 11,7%  

IX 

CÂU 9. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ THÔNG 

BÁO TRƯỚC CHO ÔNG/BÀ ĐỐI VỚI HỒ 

SƠ TRỄ HẸN VÀ KÈM THƯ XIN LỖI VÌ 

LÝ DO TRỄ HẸN KHÔNG? (chỉ trả lời đối 

với các hồ sơ trả trễ hẹn). 

   

1 Có thông báo 331 58%  

2 Không thông báo 205 35,9%  

3 Có thông báo trước kèm thư xin lỗi 23 4%  

4 Không báo trước nhưng có thư xin lỗi 12 2,1%  

X 
CÂU 10. XIN ÔNG/BÀ VUI LÒNG CHO 

BIẾT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÁC 

NỘI DUNG SAU? 

Hài lòng 
Bình 

thường 

Không 

hài lòng 
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1 

Nơi giải quyết công việc tại cơ quan sạch sẽ, 

khang trang, gọn gàng, tươm tất, có biển hiệu, 

biển hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy 

721 278 0 

2 
Nơi ngồi chờ giải quyết công việc tại cơ quan có 

đủ chỗ ngồi 
698 299 2 

3 
Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ 

quan đầy đủ, tiện nghi (quạt, viết, nước uống, …) 
968 31 0 

XI 
CÂU 11. XIN ÔNG/BÀ VUI LÒNG CHO 

BIẾT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHI THỰC 

HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH?  

Hài lòng 
Bình 

thường 

Không 

hài lòng 

1 
Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy 

đủ, chính xác, dễ tra cứu 
397 347 23 

2 
Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà phải nộp là đúng 

quy định 
423 328 8 

3 
Mức phí/ lệ phí mà Ông/Bà phải nộp là đúng quy 

định 
412 331 18 

4 

Thời hạn giải quyết ghi trong giấy hẹn (tính từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kết quả) là 

đúng quy định. 

386 320 54 

XII 
CÂU 12. XIN ÔNG/BÀ CHO BIẾT MỨC ĐỘ 

HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ? 

Hài lòng 
Bình 

thường 

Không 

hài lòng 

1 Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự 397 356 20 

2 
Công chức chú ý lắng nghe và giải thích đầy đủ ý 

kiến của người dân/đại diện tổ chức và giải đáp 
375 362 26 

3 
Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu 

đáo, dễ hiểu 
380 359 25 

4 Công chức tuân thủ đúng thời gian làm việc 389 339 33 

XIII 
CÂU 13. XIN ÔNG/BÀ CHO BIẾT MỨC ĐỘ 

HÀI LÒNG VỀ KẾT QUẢ CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG?  

Hài lòng 
Bình 

thường 

Không 

hài lòng 

1 

Kết quả mà Ông/Bà nhận được là đúng quy định 

(Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ 

chối cấp giấy tờ) 

402 344 22 

2 Kết quả mà Ông/Bà nhận được có thông tin đầy 433 314 13 
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đủ, chính xác. 

3 
Sự hài lòng của Ông/Bà đối với kết quả cuối 

cùng 
408 325 22 

XIV 

CÂU 14. ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

PHỤC VỤ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI 

GIAN TỚI, THEO ÔNG/BÀ CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN VẪN 

ĐỀ NÀO SAU ĐÂY?  

   

1 

Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ 

dàng tiếp cận về cơ quan và thủ tục hành 

chínhcần giải quyết 

733 73.37%  

2 

Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ người dân tại nơi làm thủ tục hành 

chính. 

426 42.64%  

3 Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính 712 71.27%  

4 
Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch thủ 

tục hành chính 
551 55.16%  

5 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết thủ tục hành chính 
456 45.65%  

6 Cải thiện thái độ giao tiếp của công chức 369 36.94%  

7 Cải thiện tinh thần phục vụ của công chức 469 46.95%  

8 
Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công 

chức 
539 53.95%  

9 Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 658 65.87%  

10 Giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính 308 30.83%  

11 
Tiếp nhận, giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị 

của người dân 
   

 

III. Nhận xét, đánh giá: 

 1. Ưu điểm: Qua kết quả khảo sát cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng hạn và sớm hạn theo quy định, tỷ lệ giải 

quyết trễ hạn thấp chiếm tỷ lệ 2,7%; Thời gian xử lý hồ sơ bằng hoặc ngắn hơn quy 

định chiếm tỷ lệ 97.3; Hồ sơ TTHC được tiếp nhận tại bộ phận “Một cửa” đạt tỷ lệ 

100% và không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây 

phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của cán bộ, 

công chức thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính  
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 - Công việc của các cá nhân, tổ chức được quan tâm giải quyết nhanh hơn, thuận 

lợi hơn, phương thức phục vụ của công chức, viên chức được thể hiện rõ nét. Mối 

quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, tổ chức chặt chẽ hơn. 

 2. Những khó khăn, hạn chế:  

 - Kết quả khảo sát đã phản ánh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông của UBND thị xã còn những tồn tại, hạn chế nhất định như vẫn còn hồ sơ giải 

quyết trễ hạn, việc hướng dẫn tổ chức, công dân chưa thật sự rõ ràng còn để công dân 

đến liên hệ thủ tục hành chính trên 1 lần. 

 IV. Phường hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: 

 Tiếp tục định kỳ tổ chức lấy ý kiến đánh giá tổ chức, công dân có phát sinh hồ 

sơ tại bộ phận “Một cửa” thị xã đồng thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cán bộ, 

công chức tiếp nhận và tham mưu giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân năm 

2022 tại bộ phận “Một cửa” của UBND thị xã Phú Mỹ./. 

 
 

Nơi nhận:      
- TTr. Thị ủy (b/c); 

- TTr. HĐND thị xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã (b/c); 

- Bộ phận TN và TKQ thị xã (niêm yết); 

- Trang TTĐT thị xã (đăng tin); 

- Lưu: VT.NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nam 
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