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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LĂNG CÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lăng Cô, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Số: 135/BC-UBND

BÁO CÁO
Thực hiện khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức
thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại Quý IV năm 2019

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
Thực hiện Công văn số 3391/UBND-CCHC ngày 19/9/2018 của UBND
huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC và kết
quả nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. UBND thị trấn Lăng Cô
tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện
thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại, từ ngày 22/8/2019 đến
18/10/2019 như sau:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 273
- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: 273
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Đánh giá (*)
A

TIÊU CHÍ

B

C

Số
Tỷ lệ
lượng
1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và 273 100%
trả kết quả hiện đại

Số
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lượng
lượng
0
0%
0
0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả 269
kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của ông/ bà

99%

4

Bà: Đặng Thị Thùy Trang; Lĩnh
vực: Hộ tịch; Tổng số hồ sơ giải
quyết 204

204

Tỷ lệ 100% của
phiếu lĩnh vực
Hộ tịch

Bà: Nguyễn Thị Diệu Hiên; Lĩnh
vực: Lao động thương binh và xã
hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 25

25

Tỷ lệ 100% của
phiếu lĩnh vực
văn hóa – xã hội

Ông: Tống Văn Thạnh; Lĩnh vực
Lao động thương binh và xã hội;
Tổng số hồ sơ giải quyết 02

02

Tỷ lệ 100% của
phiếu lĩnh vực
văn hóa – xã hội

1%

0

0

1

Đánh giá (*)
A

TIÊU CHÍ

B

C

Số
Số
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lượng
lượng
lượng
27
Tỷ lệ 100% của
Bà: Tôn Thất Nhật Bảo; Lĩnh vực
phiếu lĩnh vực
đất đai; Tổng số hồ sơ giải quyết 27
đất đai
Ông Trịnh Cao Phong; Lĩnh vực
Thi đua khen thưởng; Tổng số hồ
sơ giải quyết

Tỷ lệ

Lĩnh vực này
không có phiếu
đánh giá

Bà: Nguyễn Thị Gái; Lĩnh vực:
Chứng Thực; Tổng số hồ sơ giải
quyết 17

17

Tỷ lệ 100% của
phiếu lĩnh vực
chứng thực

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính

270

99%

3

1%

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ 263
sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

96%

10

4%

0

0

273

100%

0

0%

0

0

34

Tỷ lệ 16,5% so
với thủ tục hành
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ 5% so với
thủ tục hành
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ 3,5% so
với thủ tục hành
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ 100% so
với thủ tục hành
chính lĩnh vực
chứng thực khảo
sát

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký khai sinh
10
Đăng ký khai tử
7
Đăng ký kết hôn
17
Chứng thực hợp đồng

25
Xác nhận tình trạng hôn nhân
119
Cấp bản sao trích lục

Tỷ lệ 12,5% so
với thủ tục hành
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ 58% so với
thủ tục hành
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
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Đánh giá (*)
A

TIÊU CHÍ
Số
lượng
Lao động thương binh và xã hội

Đất đai, xác nhận thông tin đất đai

Đăng ký lại khai sinh

Đăng ký lại khai tử

Đăng ký lại kết hôn

Tỷ lệ

B
Số
Số
Tỷ lệ
lượng
lượng

C
Tỷ lệ

Tỷ lệ 100% so
với thủ Lao động
25
thương binh và
xã hội
Tỷ lệ 100% so
với thủ tục hành
27 chính lĩnh địa
chính – xây dựng
khảo sát
Tỷ lệ 4% so với
thủ tục hành
8
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ 0,5% so
với thủ tục hành
01
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát
Tỷ lệ % so với
thủ tục hành
0
chính lĩnh vực
hộ tịch khảo sát

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Ưu điểm

Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND thi trấn
Lăng Cô rộng rãi, thoáng mát rất thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến để giải
quyết thủ tục hành chính.
- Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của
cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhanh gọn, dễ hiểu đạt kết quả tốt.
- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận
một cửa đúng hẹn không để tổ chức và cá nhân đên phàn nàn.
Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh gọn.
2. Hạn chế, nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn một số hạn chế như:
- Một số lĩnh vực được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ
sơ chưa có hồ sơ phát sinh nên không thể lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ
hài lòng. Vì vậy chưa đánh giá được mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối
với từng công chức đó.
- Một số cá nhân và tổ chức đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được cán
bộ phụ trách chuyên môn hướng dẫn trình tự giải quyết TTHC nhưng không
nghe đòi gây khó dễ với công chức chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả.
3. Biện pháp khắc phục
3

Trong thời gian tới tiếp tục triển khai phiếu đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ
phận TN&TKQ hiện đại thị trấn tốt hơn; cần đề nghị công chức chuyên môn giải
quyết thủ tục hành chính bắt buộc cá nhân và tổ chức đến giải quyết TTHC phải phiếu
để đánh giá mức độ hài lòng.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tại bộ phận TN&TKQ
hiện đại những thiếu sót, sai sót uốn nắn để làm tốt hơn.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, để ngày
một đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá
nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại
Quý IV năm 2019 của UBND thị trấn Lăng Cô./.
Nơi nhận:
-UBND huyện Phú Lộc (để b/c);
- Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc;
- Đảng ủy, HDND, UBND thị trấn;
- Các công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy ban
Nhân dân thị trấn
Lăng Cô
Email:
langco@thuathienh
ue.gov.vn
Cơ quan: Huyện
Phú Lộc, Tỉnh
Thừa Thiên Huế
Thời gian ký:
21.10.2019
13:51:09 +07:00

Nguyễn Thành Nhân

4

