
 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CẤP HUYỆN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP HUYỆN 

NĂM 2021 

 

 

Để theo dõi, đánh giá khách quan, chính xác thực trạng công tác cải cách hành 

chính tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị quý ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình đối với 

những vấn đề đặt ra dưới đây. Chúng tôi cam kết những thông tin mà quý ông/bà 

cung cấp được giữ bí mật hoàn toàn. 

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG 

1. Giới tính:       Nam                           Nữ 

2. Tuổi:    Từ 40 tuổi trở xuống                     Trên 40 tuổi 

3. Trình độ chuyên môn:  

Trung cấp  Cao đẳng, đại học   Sau đại học      Khác  

4. Đơn vị công tác: ...............................................................................................  

5. Chức vụ:  ..........................................................................................................  

II. PHẦN NỘI DUNG 

Ông/bà vui lòng chọn phương án trả lời mà ông/bà cho là đúng nhất. 

(Các mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất) 

Câu 1: Ông/bà cho biết đánh giá của mình về sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện/thị xã/thành phố đối với công tác cải cách hành chính tại địa 

phương? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không 

quan tâm 

Rất ít 

quan tâm 

Một số có 

quan tâm 
Quan tâm 

Rất quan 

tâm 
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Câu 2: Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ am hiểu, nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố về cải cách hành 

chính? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

 

Câu 3: Ông/bà cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện, thị xã, 

thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không có văn 

bản đồng bộ, 

thống nhất  

Rất ít văn 

bản đồng 

bộ, thống 

nhất 

Một số văn bản 

đồng bộ, thống 

nhất 

Nhiều văn 

bản đồng 

bộ, thống 

nhất 

Tất cả văn 

bản đồng 

bộ, thống 

nhất 

 

Câu 4: Ông/bà đánh giá như thế nào về tính hợp lý của các văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện, thị xã, thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không có văn 

bản hợp lý  

Rất ít văn 

bản hợp lý 

Một số văn bản 

hợp lý 

Nhiều văn 

bản hợp lý 

Tất cả văn 

bản hợp lý 

 

Câu 5: Ông/bà đánh giá như thế nào về tính khả thi của văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện, thị xã, thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không có văn 

bản khả thi  

Rất ít văn 

bản khả thi 

Một số văn bản 

khả thi 

Nhiều văn 

bản khả thi 

Tất cả văn 

bản khả 

thi 
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Câu 6: Ông/bà đánh giá như thế nào về tính phù hợp trong việc sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không có 

đơn vị phù 

hợp  

Rất ít đơn 

vị phù hợp 

Một số đơn vị 

phù hợp 

Nhiều đơn 

vị phù hợp 

Rất nhiều 

đơn vị phù 

hợp 

 

Câu 7: Ông/bà đánh giá như thế nào về tính hợp lý trong phân công chức năng, 

nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện/thị 

xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Không có 

đơn vị hợp lý  

Rất ít đơn 

vị hợp lý 

Một số đơn vị 

hợp lý 

Nhiều đơn 

vị hợp lý 

Tất cả đơn 

vị hợp lý 

 

Câu 8: Ông/bà đánh giá như thế nào về sự tiến bộ trong thực hiện quản lý, điều 

hành theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố so với năm trước liền kề? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

 

Câu 9: Ông/bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ trong phối hợp, xử lý công việc của công chức, viên chức Ủy ban nhân dân 

huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 
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Câu 10: Ông/bà nhận định như thế nào về tinh thần trách nhiệm đối với công 

việc trong phối hợp, xử lý công việc của công chức, viên chức Ủy ban nhân dân 

huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

Câu 11: Ông/bà đánh giá như thế nào về tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc của công chức, viên chức tại 

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất nhiều     Nhiều    Một số      Rất ít Không có 

 

Câu 12: Ông/bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính của công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành 

phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

Câu 13: Ông/bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đáp ứng và giá 

trị của thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

 

Câu 14: Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng, hiệu quả xử lý công việc 

trên môi trường mạng tại Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 
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Câu 15: Ông/bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố về Chuyển đổi số? 

Vui lòng chọn mức đánh giá tương ứng mức 1 là kém nhất, mức 5 là tốt nhất 

1  2  3  4  5 

Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

 

III. PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (NẾU CÓ) 

Theo ông/bà, để công tác cải cách hành chính của địa phương đạt kết quả cao, 

phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn thì lãnh đạo đơn vị cần quan tâm cải 

thiện những vấn đề nào? 

 ...............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà! 


