
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày           tháng 9 năm 2020 

V/v triển khai các hoạt động  

phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học 

đo lường sự hài lòng về phục vụ 

hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ 

    

                           Kính gửi:    

                                            - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

             - UBND các huyện, thành phố; 

             - Bưu điện tỉnh; 

             - Báo Lạng Sơn; 

             - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

              

Thực hiện Công văn số 4626/BNV-CCHC ngày 07/9/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 

2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

chọn mẫu điều tra xã hội học; giám sát việc phát, thu phiếu và phúc tra kết quả 

phát, thu phiếu điều tra xã hội học, hoàn thiện hồ sơ gửi nộp về Bộ Nội vụ theo 

thời gian yêu cầu tại Công văn trên. Đồng thời, làm đầu mối liên lạc với Bộ Nội 

vụ và các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài 

lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020. 

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực phối 

hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện tốt các hoạt động điều tra xã hội học đo 

lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân, tổ chức có nhận thức đầy đủ, chính xác về những 

nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính thời gian qua và mục đích, 

nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020, đặc biệt 

là để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học thực hiện đánh 

giá trung thực, khách quan, phản ánh sát thực tiễn chất lượng cung ứng dịch vụ 

công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 

3. Yêu cầu Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc trách 

nhiệm về việc phát, thu phiếu điều tra xã hội học bảo đảm tuân thủ theo đúng 

yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh 

tỉnh hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra việc 

phát, thu phiếu và phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học đảm bảo 

theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.  



2 

 

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc khảo sát, đo lường sự 

hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước; trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, 

tham gia điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trong tham gia triển khai đo lường sự hài lòng trên các 

chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính. 

 (Công văn số 4626/BNV-CCHC được gửi kèm theo qua VNPT-Ioffice) 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: THNC, TTPVHCC, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải  
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