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KẾ HOẠCH 

Điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính  

năm 2022 tại các xã, thị trấn 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện 

ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Mộc Châu ban hành kế hoạch Điều tra xã hội học để đánh 

giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức các xã, 

thị trấn, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính tại địa phương. 

- Thông qua điều tra xã hội học để nhằm thu thập những thông tin, đánh 

giá một cách khách quan, toàn diện về công tác cải cách hành chính của các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện, từ đó phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc 

phục những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp thực hiện cải cách hành 

chính cho những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức điều tra xã hội học trên cơ sở Bộ câu hỏi điều tra xã hội học 

bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022 của UBND huyện. 

- Việc thu thập thông tin cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

kinh tế, xã hội của từng xã, thị trấn; thông tin thu thập phản ánh xác thực và 

khách quan nhất về công tác cải cách hành chính của các xã, thị trấn; cơ sở dữ 

liệu điều tra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bao quát đảm bảo tiến độ đề ra. 

- Các xã, thị trấn bố trí cán bộ, công chức để phối hợp với công chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức điều tra xã hội học thiết thực và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện; 

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn; 

 - Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; 

 - Người hoạt động không chuyên trách xã, bản, tiểu khu. 

2. Phạm vi điều tra 

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn: 150 phiếu (15 xã, thị trấn x 10 đại biểu/xã, thị trấn). 
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- Đại biểu HĐND các xã, thị trấn: 75 phiếu (15 xã, thị trấn x 5 đại biểu/xã, thị trấn). 

- Người hoạt động không chuyên trách: 150 phiếu (15 xã, thị trấn x 10 phiếu/xã, 

thị trấn); 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 12 phiếu. 

3. Thời gian điều tra: Thực hiện trong tháng 11/2022. 

Thời kỳ thu thập thông tin: Thu thập những thông tin về tình hình triển 

khai thực hiện công tác cải cách hành chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/10/2022. 

4. Phương pháp thu thập thông tin 

Xây dựng mẫu phiếu điều tra xã hội học để các đối tượng điều tra trả lời, 

điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn, đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu, phù 

hợp với từng loại đối tượng điều tra, dễ thu thập thông tin, thuận lợi cho công 

tác tổng hợp, phân tích kết quả điều tra. 

5. Phiếu điều tra 

- Trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 

1499/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện để xây dựng bộ câu hỏi phù 

hợp cho công tác đánh giá chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn đảm bảo khách quan, 

khoa học, đánh giá đúng, thực chất về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Các câu hỏi được điều tra được xây dựng đảm bảo đánh giá 4 mức: tốt, 

khá, trung bình, kém; rất hài lòng, hài lòng, bình thường, không hài lòng. Ngoài 

ra có thể xây dựng câu hỏi mở để người được điều tra có thể nêu ý kiến tham gia 

đối với công tác cải cách hành chính, giúp cho UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn. 

6. Phương pháp điều tra: Thực hiện điều tra trực tiếp 

Đối tượng điều tra là cán bộ, công chức, đại biểu HĐND, người hoạt động 

không chuyên trách các xã, thị trấn: UBND huyện Quyết định thành lập Đoàn 

điều tra xã hội học để phát và lấy phiếu điều tra trực tiếp tại Hội nghị. 

7. Tổng hợp kết quả điều tra 

Sau khi hoàn thành việc điều tra, Đoàn Điều tra xã hội học gửi toàn bộ số 

phiếu đã điều tra về Phòng Nội vụ; Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan có 

liên quan phân tích, tính toán các chỉ số để xây dựng báo cáo kết quả điều tra xã 

hội học, tổng hợp, xếp hạng kết quả điều tra xã hội học đối với các xã, thị trấn 

năm 2021. 

8. Kinh phí thực hiện 

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước 

năm 2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu cho UBND thành lập Đoàn Điều tra xã hội học của huyện để 

thực hiện Điều tra xã hội học về cải cách hành chính tại các xã, thị trấn. 
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- Xây dựng, hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, bộ câu hỏi điều tra, tổ chức 

thực hiện điều tra theo đúng số lượng, đối tượng, thời gian, bảo đảm chất lượng 

điều tra. 

- Phân tích, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra với Chủ tịch UBND huyện 

theo đúng thời gian quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị 

 Cử công chức tham gia Đoàn Điều tra xã hội học của huyện để thực hiện điều 

tra xã hội học tại các xã, thị trấn; thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ công tác điều tra 

xã hội học tại các xã, thị trấn một cách hiệu quả, đảm bảo khách quan, trung 

thực; bố trí cán bộ, công chức hỗ trợ thực hiện việc điều tra, tuyên truyền, quán 

triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, người dân hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, 

nội dung điều tra xã hội học về cải cách hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch Điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính tại các xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ, 

điện thoại 02123668784) để kịp thời giải quyết./. 
 

   Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV, 45b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Bình 
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