
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN DAN PHUqNG 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
DClp-TIrdo..Hanhphuc  

S& 16?/KH-UBND Dan Phu'çrng, ngày29tháng 6 nám 2021 

ICE HOACH 
Cãi thin, nãng cao mtrc d hài lông cüa ngtrôi dan, 

t chfrc di vói chat hrçrng cung cp dlch viii cong (SIPAS) 
trén dia bàn huyn Dan Phirçrng giai dotn 2021-2025 

Thc hin K hoach séi 143/KH-UBND ngày 11/6/2021 cüa UBND 
thành phéi Ha Ni v cái thin, nâng cao mirc d hài lông cUa ngithi dan, t chi'rc 
di v&i chit luqng cung cp djch vj cong (SIPAS) giai do?n 202 1-2025; K 
hoch s 1 65/KH-UBND ngây 29/6/2021 cüa UBND huyn Dan Phuçmg v câi 
cách hành chInh nha ni.róc cUa huyn Dan Phuarng giai dotn 202 1-2025; UBND 
huyn Dan Phixcng ban hành K hoch cái thin, nâng cao mirc d hài lông cüa 
ngi.räi dan, th chirc di vâi chit lixcing cung cp djch vi cOng (SIPAS) trén dja bàn 
huyn giai do?n 202 1-2025 nhi.r sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Miic tiêu 

- Tip tic nâng cao chit hrcing cung cp djch vii cong t?i các cor quan, darn 
vi thuOc huyen dê cái thin mtrc d hài lông cüa Ca nhân, tO chIrc dôi vOi vic 
cung cap djch vir cong giai doan 202 1-2025. 

- Tang cu&ng trách nhim cüa ngui dCrng du các car quan, darn vj, dja 
phisarng và cti ngü can bO, cOng chc, viên chirc trong vic triên khai nhim v, 
giãi pháp nâng cao chat lugng cung cap djch viii cOng dê phc v cho m1ic tiêu 
phát triên kinh té - xâ hi cüa huyn den näm 2025. 

- Gop phn th%rc hin các giái pháp nâng cao Chi s6 SIPAS cUa Thành ph 
theo Kê hoach. 

2. Yêu cu 

- K hotch di.r ic trin khai dng b tr huyen dn xã trong do cp xa là khâu 
then chôt. 

- Thu truing các car quan, darn vj, Chü tjch UBND các xâ, thj trn chju 
trách nhim trixóc LIBND huyn ye tO chüc thirc hin các nhirn vii t.i Kê hoach 
nay; kêt qua th?c hin là mOt trong nhftng can cu quan trng dé dánh giá mi'rc d 
hoàn thành nhim vii và näng 1irc chi do, diêu hành cüa ngithi di'rng dâu các car 
quan, don vj. 

- Kt qua thirc hin các nhim vii tai K hooch nay là tiêu chI quan trQng 
trong dánh giá chi so CCHC cüa các car quan, darn vj thuOc huyn. 
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II. NQI DUNG THU'C HIN 

1. Hang näm, Thu tnthng các co quan, don vi thuc huyn, Chu tjch UBND 
các x,thi trân tIch cue thic hiên thông tin, tuyên truyên day dü kjp thai, khách 
quan ye vic triên khai và két qua xác djnh Chi so Hâi lông - SIPAS cüa Thânh 
phô, kôt qua thirc hin cüa huyn ti các cá nhan, to chüc nhàm nâng cao nhn 
thtrc cüa Ca nhan, to chrc ye quyên lçii và trách thim trong vic tham gia giám 
sat, phãn hôi kiên ye chat luçmg cung i'rng djch vi công, chat luqng phiic vii tai 
các co quan thuc huyn. 

2. Mi rng các hInh thrc thông tin d ngu1i dan, M chirc tip cn djch vii 
cong cüa các Co quan mt each d dàng, nhanh chóng. T.p trung dâu tu day du 
trang thiêt bj hin di, d si'r diing de ngithi dan, to chirc sfr ding trong qua trInh 
giao djch, giái quyêt cOng vic. 

3. Dàng tãi cong khai, d.y dü ni dung TTHC, each thi'rc np h so và nhn 
két qua, thành phân ho so, quy trInh thirc hin, thi gian thirc hin, phi, l phi dôi 
vri ti'rng TTHC t?i  B ph.n Mt cra cüa các co quan, don vj, Cong Thông tin 
din t1r huyn huyn va Trang thông tin din ti'r cüa các xa, thj trân. 

4. Tip ti1c rà soát, d xut don giãn hóa, ct giãm thyi gian giâi quyt 
TTHC. Thirc hin nghiêm quy djnh ye giãi quyét TTHC theo co chê mt càa, mt 
càa lien thông; huâng dn các Ca nhân, to chirc kê khai ho so day dü, chinh xác, 
tuyt dôi không dê các cá nhân, to chIrc phái di li qua mt lan dê bô sung ho so. 

5. Tang cu&ng nâng cao näng hrc, trách nhim, k5 näng, nghip vii và tinh 
than, thai d phiic vti cüa di ngü can b, cong chirc trirc tiêp giâi quyét cOng vic 
cho ngithi dan và to chüc. Tang cung kiêm tra, giám sat, xir l nghiêm các 
trung hqp cOng chirc vi phm các quy djnh ye hành vi bj cam trong qua trInh 
thi.rc hiên TTHC 

6. Thrc hin nghiêm tue vic cong khai xin li th chüc, cá nhân khi giãi 
quyêt TTHC xây ra sai sot, qua hn dôi vth kêt qua giãi quyêt TTHC thuc thâm 
quyên giãi quyêt. 

7. Thirc hin t& vic tip nhn, xà 1 kin gop , phân ánh, kin nghj cüa 
nguii dan và tO chirc. Tiêp tijc cong khai niêm yet so din thoi, thu din tü co 
quan tiêp nh.n và phân ánh kiên nghj theo quy djnh; khuyen khIch vic sfr diing 
cong ngh thông tin dê tiêp nhn kjp thii cac kiên nghj, phán ánh cüa ngthi dan, 
to chüc. 

8. Trin khai vic khâo sat, 1y kin cá nhân, t chüc v chit luçing cung 
cap djch vii cong tai  co quan, don vi dam bão nghiêm tOc, trung thirc, dung quy 
djnh (qua trInh chçn mâu dieu tra xà hi hçc; phát, thu phiêu; tOng hp ket qua) 
và cong khai day dü, kjp thi, dê tiêp cn kêt qua khão sat. 

9. Tang cung cong tác kim tra, giam sat di vói vic xay drng và trin 
khai thirc hin Ké hoach  cãi thin, nâng cao sr hài lông cüa nguâi dan, tO chuc 
dôi vói chat krçing cung cap djch vii cong ti các co quan, don vi thuc huyn. 
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III. TO CHUC THIC HIEN 

1. Thu trtr&ng các co' quan, do'n vj thuc huyn, Chü tjch Uy ban nhân 
A - A A dan cac xa, th1 tran thuçc huyçn 

a) Trên eo si các ni dung, nhim vii cüa K hoach  nay và dc dim tInh 
hInh thirc tê cüa co quan, dan vj, xây dimg Kê ho?ch giai dotn d cài thin, nâng 
cao sir hài lông cüa ngithi dan, to chüc doi vth sr phiic vii hành chInh cüa ca 
quan, dan vi;  Kê hoach khão sat, lay kien cá nhân, to chc dôi vOi các giao djch 
cung cap djch vi cong hang nàm và to chüc triên khai thirc hin. Khuyên khIch 
vic irng diing cong ngh thông tin trong khão sat, lay kiên cá nhân, to chIrc 
trong qua trinh giao djch, giãi quyêt TTHC (khào sat trrc tuyn, qua tin nh.n 
SMS,...). 

b) Tuyên truyn, quan trit dn toàn th di ngü can b, cOng chrc, viên 
chüc ye ni dung cüa Kê hoch nay; tang cung thông tin, tuyén truyên ye djch 
vii cong cüa ca quan, dan vj den nhân dan trên dja bàn và cá nhân, tO chüc thirc 
hin djch vi1 cOng. 

2. Phông Ni v*z 

- Là du mi theo,  dôi vic cãi thin, nâng cao m1rc d Hài lông cüa ngithi 
dan, to chüc dôi vOi chat 1uçmg cung cap djch vi cong cüa các cci quan, dan vi 
thuc huyn. Tham mru day mnh cong tác CCHC, trQng tam là nâng cao chat 
krqng di ngü can b, cong chüc, viên chüc. 

- T chüc thirc hin, dOn dc, kim tra, hithng dn các ca quan, dan vj 
trong vic th?c hin các giài pháp, nhim v11 diiçc phân cong. 

- Phi hçp vOi các dan vj thuc thành ph trong trin khai cong tác diu tra 
xã hi hçc dê dánh giá, xác djnh Chi sO hài lông cUa Thành phô. 

- Phi hçip vvi Vin Nghiên ciru phát trin kinh t - xà hi trin khai các ni 
dung khão sat, do lung s1r hài lông cüa Ca nhân, tO chirc dôi vi vic cung cap 
djch vii cOng theo chi do cüa Thành phô. 

- Chü frI ph& hçirp vài các co quan, dan vj lien quan tham muu các giãi pháp 
nhäm nâng cao chat krçng giái quyêt TFHC ti các ca quan, dan vj thuc huyn. 

3. Van phông HDNI) và UIBND huyn 

- Tham mini UBNI) huyn thirc hin kim tra, don dc các ca quan, dan vi, 
dja phuang trong thirc hin kiêm soát TTHC vic niêm yet cong khai TTHC theo 
quy djnh. TOng hcp các kien nghj, dê xuât UBND Thành phô si'ra dôi, bô sung 
hoc hüy bó các quy djnh khOng con phü hçip. 

- H&ng näm, t chüc tp hun nghip v1i v giao tip, 1rng xü và thai d 
phiic vv nhan dan cho di ngii can b, cong chi'rc, viên chüc ti B phn Mt cira. 

- Trin khai vic dánh giá chit luvng giãi quyt TTHC theo quy djnh. 

- Tang cu&ng cong tác kim tra, phát hin kjp thai các hành vi vi phrn 
trong giãi quyêt TTHC và theo kiên nghj, phãn ánh cüa cá nhân, to chüc. 
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4. Phông Van hóa và Thông tin 

- Tham muu cho UBND huyn rà soát, d xut du tix, nâng cp h thng 
cong ngh thông tin huyn, các h thông phân mêm dáp üng yêu cu cung cp 
thông tin và giài quyêt TTHC. 

- ChU trI phi hcp vâi Trung tam Van hóa Thông tin và Th Thao, Vn 
phông FIDND và UBND huyn, Phông Ni vii, UBND các xA, thj tr.n tang cuing 
cong tác tuyen truyên, phô biên ye ni dung cüa Chi so Hal lông - SIPAS, v các 
quy djnh hành chInh, TTHC. 

- Dôi mOi viêc cung cap thông tin trén Trang thông tin din tü huyn, tang 
cuing tuyên truyên, vn dng ngithi dan khai thác các thông tin trên Cong thông 
tin din tir huyn, Trang thông tin din tir các xA, thj trân. 

* *. , A 5. Phong Tai chinh- Ke hoich 

Phi hçTp vOi các co quan, don vj duçic giao chü tn thirc hin các nhim vii 
tong hqp nguôn kinh phi chi thumg xuyên tiir ngân sách nba nuóc báo cáo UBND 
huyn theo quy djnh. 

A A A A • A A A 6. Be ngh Uy ban Mit trn To quoc Viçt Nam huyçn va cac thanh vien 

Tang cu&ng tuyên vic vic t chüc thirc hin k hoach dn toãn th can b, 
cong chüc, doàn viên và nhân dan trên dja bàn; phôi hqp vâi chinh quyên trong 
vic to chirc thijc hiên các nhim vu tai  Kê  hoach. 

7. B nghj Trung tam bi dir&ng chInh trj huyn 

Chü trI lng ghép các ni dung câi thin Chi s Hài lông - SIPAS cüa 
Thành phô vào các chiiong trInh ngoi khóa, báo cáo chuyên dê tai  các lap dào 
tao, bôi dtrö'ng can b, cong chüc, viên chüc. 

8. Trung tam Van hóa Thông tin và Th thao huyn 

Chü tn phi hçp vói các co quan, don vj có lien quan xây dirng chuyên 
trang, chuyên miic ye Chi so Hài lông - SIPAS; tuyên truyên, phô biên sâu, rng, 
có trQng tam, trçng diem, bang nhiêu hlnh thüc nhäm nâng cao nhn thc cüa can 
bO, cOng chüc, viên chüc và Nhân dan ye các ni dung cüa Chi so; dông thai, giüp 
ngtrôi dan, tO chi'rc và doanh nghip hiêu rô hon s1r nO lirc cãi thin, nâng cao chat 
luçing cung cap djch v11 cong cüa các cap chInh quyên huyn. 

9. Ch d báo cáo và kinh phi trin khai thçrc hin 

- Thirc hin ch d báo cáo giri v UBND huyn (qua Phông Ni vi d thng 
hcip) theo thai gian nhtr sau: Báo cáo djnh kS'  hang tháng (theo máu tgi Phy lyc 
3) gui trir(vc ngày 05 cüa tháng sau (khóng thirc hin ché d5 báo cáo Qu 1, 6 
tháng và 9 tháng) và Báo cáo nãm (theo mâu tai Phu luc 4, dInh kern theo Báo 
cáo CCHC näm) gü'i trwrc ngAy 05/12 cüa nãm báo cáo. 

- Ngun kinh phi bâo dam cho thrc hin K hoach nay h&ng nam discic b 
trI trong di,r toán hang näm theo phân cap ngân sách hin hành yà các nguOn kinh 
phI hcip pháp khác theo quy djnh. 
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UBND huyn yêu cu Thu tnrâng các ca quan, don vj nghiêm tüc trin 
khai thrc hiên Kê hoach này./J 

Noi nhjIn: 
- Sà Ni viii TP. Ha Ni; 
- TT. Huyn ui', HDND huyn; 
- ChCt tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các ccx quan, dcxn vj thuOc  huyn; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Lisu: VT, NV. 
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PHV LVC  1 
IJTHE GIAO CHO CAC CO QUAN, DON VI GIAI DOiN 2021-2025 
oach s14/KH-UBND ngày9 /6/2021 cüa UBND huyn) 

STT 

\.. ,a;r9 

D vi chü trI 
thire hiên 

Do v phi 
hçrp 

Yêu CaU, 
san 

pham 

Th&i gian 
hoàn thành 

çm V11 

1. 

Thirc hin dánh giá chAt lucmg giái 
quyt TTHC theo quy djnh ti Nghj 
dinh s 61/201 8/ND-CP cüa Chinh 
phü và Thông ti.x s 01/201 8/TT- 
VPCP cüa Van phong ChInh phü 

Van phông 
HDND va UBND 

huyn 

- Các ca quan, 
dan vj thuc 
huyn; 

- UBND 
xa. 

Van bàn Qu 11/2021 

2 • 

K hoach cãi thin sir  hài lông cüa Ca 
nhãn, t chüc déii vfri vic giãi quyt 
TTHC linh virc tài nguyen môi 
tnr?xng giai don 202 1-2025 

Phông Tài nguyên"i' 
và Môi tnrOng 

- Phông Ni 

- HDND và 
UBND huyn 

Van bàn 
Qu 

111/202 1 

• 

K hoch cài thin sir  hài lông cüa 
doanh nghip d6i vài vic giãi quy& 
TTHC 11th virc  k ho?ch dâu tu giai 
do?n 202 1-2025 

PhOngTài chInh - 
Kê hoch 

- Phông Ni 

- HDND vã 
UBND huyn 

Van bàn 
111/2021 

• 

K hoch phi hçTp triên khai do 
hxmg sir  hài lông cüa Ca flhafl, tO 
chirc dôi vài sir  phic  vii  cüa UBND 
huyn 

Phong Nti vii  
Các ca quan, 
dan vj thuc 

huyn 
Van bàn 9UY IV 

hang näm 

5. 

Kim tra, hucng dn các co quan, 
dan vj xây dirng,  áp ding, duy tn và 
cai tiên H thông quãn 1 chat luçrng 
theo tiêu chuân quôc gia TC\TN ISO 
9001 

Phông Kinh t 

- Các ccr quan, 
dan vj thuOc 
huyn; 

- UBND A1 
xA. 

Trin 
khai hang 

nàm 

9U31 IV 
hang nAm 

6 • 

K hoch trin khai Quyt djnh 
s 468/QD-TTg ngày 27/3/202 1 cüa 
Thu tixâng ChInh phü phê duyt B 
an d,i mth viêc thrc hiên co ch mt 
cira, mt cüa lien thông trong giái 
quyt TTHC 

Van phông 
HDND va UBND 

huyn 

- Các ca quan, 
dan vj thuc 
huyn; 

- UBND cAp 
xa. 

K hoch 
Qu 

IV/2021 

7. 
Trin khai D an thI dim UBND 
cAp tip nhn, giài quyt TTHC llnh 
virc L ljch tu pháp 

Phông Tu pháp 

- Phông Ni 
vii; 

- Van phông 
HDNE) và 
UBND huyn; 

- UBND cAp 
huyn. 

van an 
trin kiiai 

Theo tin dO 
quy djnh cüa 
Thành ph 
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PHU LVC  2 

SAT LAY KIEN CUA cA NHAN, DI DIN TO CH11JC TRONG 
GIAI QUYET THU T1,JC HANH CHtNH 

it khâo sat các iao df ch trtc tiêp tgi B5 phan  M5t tha huyn, cá'p xä) 
heo Kê hoch so1?'KH-UBND ngày29/6/2021  cza UBND huyen) 

äi quyt cong vic (thu tiic) gI? 

Xin Ong/Bà dánh du (x) vào ô vuong(o) tuclng irng vâi phucing an trã 1i ma Ong/Bà ch9n dôi 
vài trng câu hôi (5 =Rát hài lông, 4 = Hài lông, 3= BInh thztông, 2 = Không hài lông, 1 = 
Rat không hài lông). 

Câu 1. Co s& vt cht ti B phn Mt cfra có dáp frng yêu cu (noi ngi chô'; bàn vilt, ghêi 
quat mat, ye sinh chung,...)? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 2. Thu tic hânh chInh có dirçrc niêm yt cong khai, dy dü? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 3. Thành phiin hi so/PhI, J phi phãi np cé dáng quty djnh? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 4. Cong chuic có thai d giao tip 1!ch sur, dung mirc trong qua trInh giãi quyt? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 5. Cong chfrc hiróiig dn kê khai h so' chu dáo, d hiu? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 6. Co quan trã kt qua có dung hcn? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 7. Kt qua giãi quyk nhn dirçrc dñng, dy dü, chInh xac? 

o5 o4 o3 o2 ol 

Câu 8. Thun tin, d dàng khi thyc hin gop , phãn ánh, kin ngh? 

o5 o4 o3 o2 ol 

MN TRAN TRQNG CAM ON ONG/BA! 
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PHy LVC 3  
BAO CAO KET QUA HANG THANG 

Ba 1j kern the' oach sô'//KH-UBND ngay'/6/2O21 cua UBND huyên) 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

S: IBC- 

   

BAO CÁO SIPAS THANG...NAM... 

STT Noi dung 

A Ketqua 
trong 

. thangbao 
cao 

A Ket qua tir 
A dau nam den 

thang bao cao 

A TA! UBND HUYN (Van phông HDND và UBND 
huyn báo cáo) 

Kt qua giái quyk TTHC theo co ch mt tha, mt cfra 
lien thông 

1 Tng s h s0 cn giái quyt 

- S h so tip nhn trrc tip tai  B phn MOt  cira 

- S M so tip nhn qua DVC TT mtrc d 3 

- S6 h so tip nhn qua DVC TT mirc d 4 

- S h so tip nhn qua DV BCCI 

2 Ting s hil so cn giãi quy& phân 1oi theo linh vyc 

- Lrnh c hr pháp 

- Linh vrc lao dng, thizcing binh và xâ hi 

- Linh vrc tài nguyen và môi tniông 

- LTnh vrc xây drng, quán 1 do thj 

- LTnh v.rc khác 

T 1 TTHC cung cp DVC TT mfrc d 3 có phát sinh h 

T l TTHC cung cp DVC TT mfrc d 4 có phát sinh h 
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5 T 1 TTHC cung cp DV BCCI có phát sinh h so 

6 T 1 h so giãi quyt dñng hn 

- T 1 h so' giãi quy& dung hn 

- T 1 h so DVC IT mirc dO 3 giái quyt dung hn 

- T' 1 h so DVC TT muc dO 4 giái quyt dáng hn 

- T' 1 h so DV BCCI giãi quyt thing hn 

7 Ty lç giai quyet ho so' qua hn 

- T I h so giái quy& qua hn 

- L'doquáhn 

II Tng s phãn ánh, kin nghj v giãi quyt TTHC 

1 S phân nh, kin nghj v hành vi hãnh chInh 

2 S phãn ánh, kin nghj v quy djnh hành chinh 

S phân ânh kin nghj thrçic dang tãi cong khai kt qua xix 
1) 

Tang s van ban xin 1i trong qua trInh giãi quyt 
TTHC (chm muOn,  sal sot,...) 

IV 
Tng s kin dánh giá hài lông cüa ngu*i dan, to chfrc 
trong qua trinh giãi quyt TTHC (dqng ban giáy hoçc 
diên ti) 

B TAI UBND XA(CAC xA BAO CÁO) 

Kt qua giãi quyt TTHC theo co ch mOt  cü'a,  mOt  cfra 
lien thông 

1 Tng s h so' cn giãi quyt: 

- S h so tip nhn trrc tip ti Bô phn MOt  cua 

- S h so tip nhn qua DVC TT mixc dO 3 

- 

- SO hO so tip nhn qua DV BCCI 

2 TOng s0 hO so' phân 1o3i theo linh virc 

- Linh virc tu pháp 
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- Linh virc lao dng, thtrcing binh va xã hi 

- Linh vrc ctht dai 

- LTnh vrc xây drng, do thj 

- Linh vilc khác 

T l TTHC cung cp DVC TT mfrc d 3 có phát sinh h 

T 1 TTHC cung cp DVC TT mirc d 4 có phát sinh h 

5 T 1 TTHC cung cp DV BCCI có phát sinh h so' 

6 A Ty lç ho so' glal quyet dung hn 

- T l h so giái quyt dung han 

- T' l h so DVC TT mrc dO 3 giái quyt dt.ng han 

- T' 1 h so DVC TT mi'rc dO 4 giãi quyt dung han 

- T' 1 h so DV BCCI giái quyt dung h?n 

7 T 1 giãi quyh h so' qua hn 

- TSr  1 giái quyt h so qua hn 

- L'doquáhn 

II Tng s phãn ánh, kin ngh v giãi quyt TTHC 

1 S6 phãn ánh, kin nghj v hành vi hành chInh 

2 S6 phán ánh, kin ng v quy djnh hãnh chinh 

S6 phãn ánh kin nghj dtrqc dang tãi cong khai kt qua xü 
ly 

• • •.'• Tong so van ban xin loi trong qua trinh giai quyet 
TTHC (chm muon, sai sot,...) 

IV 
Tang sa kin dánh giá hài lông cüa ngirô'i dan, t chü'c 
trong qua trInh giãi quyt TTHC ('dang ban giáy hoác 
diên tth) 

* Ghi chá viii thi: 
- DVC TT: Djch vii cOng tri1c tuyên 

- DV BCCI: Djch vi biru chInh cOng Ich 
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PHU LUC  4 

CÁO KET QUA KHAO SAT NAM 
ch s#T/KH- UBND ngàyl9 /6/2021 cüa UBND huyn) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc lap - Tu' do - Hanh phüc 

BAO CÁO 

Kt qua khão sat, 1y kin ngu'ôi dan, t chfrc dã giao djch, nhn kk qua giãi quyt 
TTHC näm... 

1. Kt qua trin khai 

STT Ni dung Kt qua thirc hin (1) 

1.  Dn vi trin khai kháo sat 

2.  Thôri gian trin khai trong näm 

3.  I-Imnh thüc khão sat 

4.  K1yphiu 

5.  Dcm vj duçic giao chü trI tham mru trin khai thrc hin 

6.  LTnh c/TTHC có sé phiu kháo sat nhiu nht 

7.  Tng s phiu kháo sat thu v trong näm 

8.  HInh thüc cong khai kt qua kháo sat 

9.  S don vi tnrc thuôc trin khai kháo sat 

10.  Tng s phiu kháo sat ti các don vj trrc thuc 

2. Kho khán, viróiig mic (nu cO) 

3. Kien ngh, de xuat (neu co) 

THU TRUNG CO QUAN, DON V 
Noinlzân: (Kj ten, dóng dáu) 
- UBND huyn; 

-Lair  

* Hithng dn cdch ghi tçzi myc (1): 

- (1): Ghi "Go" hoäc "Khóng". Nê'u cO, ghi s kj5 hiu, ngày, tháng, nãm ban hành van ban 
triën khai. 

- (2): Ghi th0i gian bt ddu và thai gian kIt thác khâo sat. 

- (3): Ldyphilu trtc flIp tgi B phan Mat  tha  hoac  các hInh thtc khác (neu chi tilt,). 

- (4): 01/3/6 thOng. 
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- (5): Tênphông, ban, dan vi. 

- (6): Ghi ten linh vu-c/TTHC. 

- (7): Tang sophiEu cüa các 19) Myphku (Ghi sphiEu kháo sat do'i v&l các ITHC 
thu5c thâm quyên tiêp nhán, giái quyêt cüa dan vj. Dói vái UBND cap huyn là các 7THC tiêp 
nhan, giái quyêt tai Bô ph2n M5t tha cüa UBND cap huyn). 

- (8): Nêu các hInh thz-c cong khai kê't qua khOo sat. 

- (9): So htqng dan vj trtc thuac  trin khai. 

- (10): TOng sO phie'u kháo sat cia các 19) 14phi0u  trong näm tgi các dan vj trtc thuac. 
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