UY BAN NHAN DAN
HUYN KIM SON

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S: 4 /KH-UBND

Kim Son, ngày U tháng '10 nám 2021

KE HOACH
To chu'c diu tra xã hi hçc phtjc vii tlánh giá, chãm dim Chi s
cal each hành chInh cp xä näm 2021
Thirc hin K hoch s 98/KH-UBND ngày 24/7/2020 cüa UBND huyn v
cái cách hành chInh nàm 202 1; Cong van so 88 1/SNV-CCHC ngày 13/8/2021 cüa So
Ni vi tinh Ninh Birth ye vic hixOng dan diêu tra xâ hi h9c phiic v dánh giá, chãm
diem Chi so cái cách hành chInh cap xa näm 2021; Cong van so 1 027/SNV-CCHC
ngày 16/9/2021 cUa SO Ni vii tirih Ninh BInh ye vic phôi hqp triên khai diêu tra xã
hi h9c phiic vii dánh giá, châm diem chi so câi cách hành chInh cap xã nàm 2021.
UBND huyn Kim San ban hành K hoch diu tra xã hi h9c phiic vii dánh
giá, châm diem Chi so cái cách hành chInh (CCHC) cap xã näm 2021 nhis sau:
I. MVC ]MCH, YEU CAU
1. Muc dich
- Nhm thu thp, phân tich, tng hçip thông tin, xác djnh dim s diu tra xã
hi hpc cüa Chi so CCHC cap xa näm 2021.
- Thông qua vic 1.y phiu diu tra, nm bat duçic yêu cau, mong mun cOa
dai biêu HDND cap xã, Uy ban MTTQ Vit Nam cap xã, ngithi dan, to chOc dê có
nhffi-ig bin pháp cài thin kêt qua CCHC cüa UBND cap xä.
2. Yêu câu:
- Diu tra xã hi h9c phãi dam bào di1ng di tucmg, khách quan, chat h.rçing,
hiu qua, phii hçip vOi diéu kin thirc tê 0 dja phiiang.
- Dam báo phiu thu v là hçip 1, day dü thông tin theo quy djnh.
- Xác dinh duyc dim s cüa các tiêu chI diu tra xã hôi hoc.
H. PHAM VI, DO! TUNG, NQI DUNG, QUY MO, PH1JONG PHALP DiEu m&
1. Phm vi: Dánh giá tác dng cüa CCHC di vOi UBND cap xã.
2. D6i turqng: Dai biu HDND cap xa; Uy ban MTTQ Vit Nam c.p xâ;
ngi.thi dan, ngithi dai din to chirc trirc tiêp giao djch tti B ph.n tiep nhn và trá
kt qua cap xâ.
3. Ni dung:
- Diu tra, lá'y j ki'n cza dgi bié'u HDND ca'p xd: Dánh giá tác dng cCia
CCHC dn chat 1ung van bàn do UBND cap xã ban hành, to chOc b may hành
chInh, di ngü Cong chOc cüa UBND cap xä (theo Máuphiéu 01- HDND).
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- Diu tra, lá'y j kiln cia dgi din (fy ban MTTQ Vit Nam c4t xâ: Dánh giá
tác dng cüa CCHC den chat hrgng ban hành van bàn do HDND, UBND cap xã
ban hành, th chirc b may hành chInh, di ngü cong chirc cüa UBND cap xã (theo
Máuphiêu 02-MTTQ).
- Diu tra, lá'y j kiln ci,a ngtthi dan, nglrài dgi din chi'c: Dánh giá tác
dông cüa CCHC den tInh hInh giãi quyêt thu tijc hành chInh, den di ngü cong
chüc và dánh giá mirc d hâi lông cüa ngithi dan, ngithi dai din to chiic ye chat
1u9ng cung cap djch v11 hành chInh cong ('theo Máuphiéu 03-ND).
to

•
4. Quy moAva
phirong phap dieu tra

a) Quy mO dié'u tra: Tng s phiu khâo sat: 425 phiu, cii th là:
- Dai biu HDND cp xã:
+ Ly kin cüa 05 di biu/01 dan vj cp xã.
+ S lu'cmg phiu khâo sat: 05 phiu x 25 xâ, thj trn = 125 phi&i.
- Uy ban MTTQ Vit Nam dtp xâ:
+ Ly kin cüa 02 ngithi/01 dan vj cp xã, gm: 01 Chü tjch Uy ban
MTTQ Vit Nam cap xã; 01 Phó Chü tch Uy ban MTTQ Vit Nam cap xa.
Trthng hçip vi l do khách quan không
duc kiên cüa Chü tjch hoc Phó Chü
tjch Uy ban MTTQ Vit Nam
xä thI
kiên cüa Uy vien Ban Thumg trirc
Uy ban MTTQ Vit Nam
xã.
lay

cap

lay

cap

+ S hiçmg phiu kháo sat: 02 phiu x 25 xa, thj trn = 50 phiu.
- Ngiiii dan, ngithi dai din t chrc giao djch trirc tip tai B phn tip nhn
và trâ két qua cap xã:
+ Ly kin cüa 10 ngu?:ii/01 dan vj cp xä.
+ S luqng phiu khào sat: 10 phiu x 25 xä, thj trn = 250 phiu.
b) Phu'o'ngpháp diu tra: Diu tra thông qua hInh thüc ly phiu khâo sat.
Phiu khâo sat phãi di.rçic g1ri dn dja chi nhà riêng hotc ca quan càa nhüng
nguôi diên phiêu (khOng thông qua UBND cap xâ dé dam báo tInh khách quan,
chInh xác,); nhthig ngithi disçic
kien phãi tir diên phiêu, không chju sir tác
dng, can thip cüa cá nhân, to chirc nào khác trong qua trInh lay phiêu.
lay

5. Thôi gian thiyc hin
- Phông Ni vi huyn chu.n bj mu phiu khâo sat, th chirc in phiu, các tài
1iu phic vii diéu tra, chuân bj kinh phi thirc hin. Thii gian xong trixOc ngày
25/10/2021.
- Bizu din huyn Kim San t chüc diu tra, l.y phiu kháo sat. Thii gian
hoàn thành vic lay phiëu kháo sat xong tru*c ngày 20/11/2021.
- Phông Ni v huyn tng hçp, phân tIch dü
và tinh toán m1rc dim diu
tra xã hi h9c (theo htróng
cza SO' Nç3i vy) xong tru(rc ngày 30/12/202 1.
lieu

dan
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III. KINH PHI THIC HLN
Kinh phi diu tra 1ytr ngun ngân sách chi cho cong tác CCHC cüa TJBND
huyn theo Thông tu so 26/201 9/TT-BTC ngày 10/5/2019 cüa B tru&ng B Tài
chInh hixàng din vic 1p dir toán, quãn 1, si:r diing và quyêt toán kinh phi dam bào
cho cOng tác CCHC nhà nuâc.
IV. TO CHIC THIIC HIN
1. Phông Ni viii huyn:
- Chü trI, phi hçip vi Buu din huyn, các cor quail, dan vi lien quan;
UBND các xã, thj trân triên khai thirc hiên cuôc diêu tra theo Ké hoch.
- Tham mini 1p danh sách ngui din phiu diu tra xã hi h9c và bàn giao
cho Bixu din huyn to chirc cuc diêu tra. To chüc in an phiêu diêu tra và các tài
lieu phiic vi cuc diêu tra. Tiêp nhn bàn giao phiêu diêu tra xâ hi h9c cüa Bixu
din huyn sau khi hoàn thành cuc diêu tra.
- Giüp UBND huyn thirc hin theo dOi, giám sat, phüc tra qua trInh phát,
thu phiêu cüa nhân viên Bi.ru din huyn.
- Di.r toán kinh phi, các diu kin cn thit khác phiic v diu tra; thng nht
và k hçp dông vi Buu din huyn Kim San dê to chüc phát, thu phiêu diêu tra và
thirc hin chê d thanh quyêt toán theo quy djnh.
- Tham mini cho UBND huyn xây dirng Báo cáo kt qua diu tra xA hi hçc
phiic vii dánh giá, chãrn diem Chi so CCHC cap xâ näm 2021, g1ri Si Ni vii
tru*c ngày 30/12/2021.
2. Phông Tài chInh - Kê hotich huyn: Thm djnh dir toán kinh phi và
tharn mi.ru cap kinh phi thirc hin vic diêu tra xä hi h9c dê dánh giá, châm diem
Chi sO CCHC cüa UBND cap xã näm 2021.
3. Be nghj Biru din huyn Kim So'n
- T chi'rc phát, thu phiu khão sat theo K hoch.
- Tip nhn, bàn giao phiu diu tra xã hi hc và các ni dung lien quan tü
Phông Ni vii huyn.
- T chirc tap hun cho diu tra viên (nu có).
- Thirc hin ch d thông tin, báo cáo theo quy djnh.
4. Be ngh Thurong trirc HBND, Uy ban MTTQ Vit Nam các xã, thj
trãn: Phôi hçp, to diêu kin de diêu tra viên thirc hin lay phiêu kháo sat dam bão
ye thôi gian và hiu qua.
5. UBND các xa, thj trãn: Niêm yt cOng khai K ho?ch nay tai Bô phn
tip nhn và trà kêt qua; cong khai tren Trang thông tin din t1r cáa UBND xâ, thj
trn; phôi hçip vâi Phông Ni vii huyn, Bixu din huyn trong qua trmnh triên khai
thuc hiên cuôc dieu tra.
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Trén day là K hoch diu tra xã hi h9c phic viii dánh giá, chm dim Chi
so CCHC cap xã nàm 2021, UBND huyn yêu câu các Co quan, don vj lien quan,
UBND xA, thi trãn trién khai, thrc hinJ.7j
Nol nhân- TT Huyn üy;
- TT HDND huyn;
- CT, các PCI UI3ND huyn;
- PhôngNi vihuyn;
- Buu din huyn Kim Scm;
- Ththng trre HDND, UBMTTQVN x, th trân;
- UBND xã, thj trAn;
- Ban Bin tp Trang thông tin din tr huyn;
- CPVP HDND và UBND huyn;
-Lixu:VT,NV.

TM. UY BAN NHAN DAN
U TICII

Trn Xuân Trtrôrng

V

Muphiéu O1-HDND
Thong tin theu tra vien

UY BAN NHAN DAN
II1JYN KIM SON

H9vàtên
Da chi/dcin vj cong tác

PHIEU KHAO SAT Y MEN
DI BIEU HDND cAp xA PHIJC vJ DANH GIA cHAM DIEM
Cm sO CA! CACH HANH CHINH cAp xA NAM 2021
D theo dOi, dánh giá thc trng cong tác cái each hành chinh cüa dja
phtrcmg, phông Ni vi kInh dê nghj ông/bà vui lông cho biêt kiên cüa mInh theo
ni dung các câu hôi dxâi day. Chüng tôi cam kêt rang nhng thông tin ma ông/ba
cung cap hoàn toàn thrçrc gifr bI mit.
Xin trân trQng cam m s,r hçip tác cüa ông/ bà!
HDND xã/ thi trn:
Chi'rc vii: Chü tjch HDND LI
Chiirc vii khac (xin ghi rö):

Phó CT HDND

THÔNG TIN CHUNG:
Giâi tInh: 1. Nam LI]
2. NU
TrInh d GD ph thông: Tiêu hpc
TrInh do chuyên môn:
Sa cap
Trung
cao ding
cap,

LII
[II

Tui
THCS

THPT

Dai hoc

Sau dai hoc

fl

Câu hôi 1: Xin ông/ bà vui lông cho bitt dánh giá cüa mInli ye tinh kp thbi
cüa các van ban do UBNID cp xã ban hành? (Khoanh trón vao o lica chQn vói
dánh giá müc 1 là tot nhât, 5 là kern nhât)
1

2

3

4

5

Nêu ông/ bà ch9n mirc 4, hoc mirc 5, xin vui lông nêu ra rnt vâi vi dii ye nhftng
hn ché trong vic thirc hin quy ché

Cu hôi 2: Xin ông/ ha vui lông cho bit dânh giá cüa mInh v chat ltrçrng cüa
các van bàn do UBND cp xã ban hành? (Khoanh trôn vào o 4ra chQn vol dánh giá
mzc 1 là tot nhdt, 5 là kern nhdt)
1

2

3

4

5
1

Nu ông! bà ch9n müc 4, hotc miirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi diii
h.n chê trong vic thirc hin quy chê

A

9

A

s

ye

• ,

nhiThg

Cau hoi 3: Xin ong/ ba vui long cho biet danh gia cua minh yeA vlçc thrc hiçn
quy chê lam vic ella UBND xã/ thi trãn? (Khoanh trón vào 6 lra chQn vái dánh giá
m&c 1 là tot nhát, 5 là kern nhdt)
1

2

3

A

4

5

Nu ong/ bà ch9n müc 4, hoc mirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi di v nhItng
hn ché trong vic thirc hin quy chê

Câu hôi 4: Xin ông/ bll vul lông dánh giá vic thiyc hin cong tác tip cong dan
và tiêp nhn, gill quyêt don thir khi&i nii, to cáo dlla UBND xã/ thi trIn
Khoanh trôn vào 6 l-a chQn vó'i dánh giá rnüc I là tOt nhát, 5 là kern nhOt,.)
1

2

3

4

5

Nu ông/ bà la chn mirc 4, hoc mi.rc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dij:

Clu hôi 5: Xin ông/ bll vui lông dánh giá v nllng hrc chuyên mon ella cong
chile UBND
thi trn ili quyêt thu tiic hllnh chInh? (Khoanh trOn vào 0 4a
chQn vO'i dánh giá nnc 1 là tOt nhát, 5 là kern nhát,)
xa/

1

2

3

4

5

Nu ông/ bà lira ch9n mirc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra mt

vai

vi did:

2

Câu hôi 6:Xin ông/ ha vui lông dánh giá v tinli than trách nhirnvà thaid
phyc vy cua cong chuc giai quyet thu tyc hanh chinh tu UBND xa/ th tran?
(Khoanh trón vào ó 4ra chQn vol dánh giá mz'c 1 là tOt nhât, 5 là kern nhát)
1

2

3

4

5

Nu ông/ bà hra chçn m1rc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi did:

Cãu hôi 7: Xin ông/ ha vui lông dánh giá v tInh trtng cong chtic giãi quyt
thu tyc hành chInh t,i UBND xã/ thj trãn Içi dyng chfrc vti, quyn hin dê tryc
Io'i Ca nhân (Khoanh trOn vào 0 lira chon,)
1.Không Co

2. Rt It 3.Cómôts

4. Tucmg di nhiu

5. Rt ph bin

Nu ông/ bà 1%ra ch9n mtrc 4, hoc rnüc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii:

Câu hôi 8: Y kin ella ông/ bà gop d nâng cao hiu qua cãi cách hành chInh
clia xã/ thi trân nói riêng và cüa tinh, huyn noi chung:

Trân trQng cam on!
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Mäu phie'u 02-MTTQ
Thông tin diu tra viên

UY BAN NHAN DAN
HUVEN KIM SON

FloVàtên
Dja chi/dan v cong tác

PHIEU KHAO SAT \ KIEN
BA! DIN UY BAN MAT TRAN TO QUOC CAP XA PHUC VU BANH GIA,
CHAM DIEM CH! sO cAi CACH HANH CH!NH CAP XA
D theo dôi, dánh giá th?c trang cong tác cái cách hành chInh cüa dja
phuong, phông Ni vii kInh dê nghj Ong/ba vui lông cho biêt kiên cüa mInh theo
ni dung các câu hói dui day. Chüng tOi cam kêt rang nhung thông tin ma ông/bã
cung
hoàn toàn thrQ'c gifi' bI mit.
Xin trân trong cam on s1r hçp tác cüa ông/bà!
cap

A.

.,

-

Doi tuçrng danh gia: UBND Xa/ th1 tran:
.

THÔNG TIN CHUNG:
Giâi tInh: 1. Nam
2. Nt
Trmnh d GD phô thông: Tiêu h9c
TrInh d chuyên môn:
So cap
Trung cap, cao däng

TutM
THCS

THPT

Dai hpc

Sau dai h9c

Cãu hói 1: Xin ông/ ha vul iông cho biêt dánh giá cüa mInh v tInh kjp thôi
cüa các van ban do HDND, UBND cp xã ban hành? (Khoanh trón vào ô ly'a
chQn vol dánh glá ,n&c 1 là tot nhât, 5 là kern nhât)
1

2

3

4

5

Nu ông/ bâ ch9n mirc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra rnt vài vi diii ye nhUng
han the trong vic th1rc hin quy chê

Cu hôi 2: Xin ông/ bã vui lông cho bitt dánh giá cüa mlnh v chat hrçng cüa
các van ban do HOND, UBND cp xã ban hãnh? (Khoanh trOn vào 0 ly'a chQn vOl
dánh giá rn&c 1 là tot nhát, 5 là kern nhát)
1

2

3

4

5

Nu ông! bà ch9n m1rc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii ye nh&ng
han chê trong vic thirc hin quy ché

1

Câu hôi 3: Xin ông/ ha vui lông cho bit dánh giá cüa mInh v vic thtyc hin
quy chê lam vic cüa UBND xã/ thj trân? ('Khoanh trôn vào 6 lira chQn vol dánh giá
,n&c 1 là tOt nhát, 5 là kern nhOt)
1

2

3

4

5

Nu ônglbà ch9n mirc 4, hoAc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii v nhihig
hn chê trong vic thirc hin quy chê

Can höi 4: Xin ông/ bà vui lông dánh giá vic thrc hin cong tác tip cOng dan
và tiêp nhn, giãi quyt dn thir khiu ni, to cáo cüa UBND xã/ thj trn
(Khoanh trOn vào ó lra chQn vOl dánh giá rnz'c 1 là tOt nhát, 5 là kern nhât)
1

2

3

4

5

Nu ông/bà Iira ch9n m1rc 4, hoc mirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii:

Can hôi 5 Ong/ bà vui lông cho bit dánh giá cüa mInh v nãng hrc chnyên
mon cüa cong chü'c giãi quyét thu ttic hành chInh tii B phn tip nhn và trã
két qua cüa UBND xã/ thi trân? (Khoanh trOn vào 6 ly'a chQn vOl dánh giá mz'c 1 là
tot nhOt, 5 là kern nhât,)
1

2

3

4

5

Nu ông/ bà lira chn müc 4, hotc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii:

Can höi 6: Ong/ ha vul lông cho bitt dánh giá cüa mInh v tinh than trách
nhim và thai d phic vti cüa cong chu'c giãi quyêt thu tiic hành chInh ti B
phn tiêp nhn và trã kt qua? (Khoanh trOn vào 0 lca chQn vOl dánh giO m&c 1 là
tOt nhdt, 5 là kern nhát)
1

2

3

4

5
2

Nu ôngl bà 1ira ch9n imrc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi d gp
phãi:

Câu hôi 7: Xin ôngl bà vui lông cho bit dánh giá cüa mInh ye tInh tring cong
chfrc giãi quyt thu tijc hành chInh tii UBND xãl thj trin lçri ding chü'c vi,
quyn hin dé trtic lqi cá nhn?
(Khoanh trôn vào ô 4a chQn)
1 .Không có

2. Rat It 3. Cómôts

4. Tiiang di nhiu

5. Rt ph bin

Nu ông/ bà lira ch9n mirc 4, hoc müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dv gp
phái:

Câu hôi 8: Y kin cüa ông/ bà gop d nãng cao hiu qua cal cácli hãnh chInh
cüa xãl thi trn nói riêng và cüa tinh, huyn nói chung:

Trân trpng cam on!
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Mäu phié'u 03-ND

UY BAN NHAN DAN
HUYN KIM SON

Thông tin diu tra viên

Hovãtên
Dja chi/dcrn vj cong tác

PHIEU KHAO SAT ' KIEN
NGU'I DAN PHVC VU DANH GIA dAM DIEM
CH SO CAL CACH HANH CHNH cA XA
D theo dOi, dánh giá thirc trng cong tác cãi each hành chInh cUa dja
phrnmg, phông Ni v11 kInh ctê nghj ônglbà vui lông cho biêt kin cña mInh theo
nOi dung các câu hói duâi day. Chüng tôi cam két rang nMng thông tin ma ông/ bà
cung cap hoàn toàn dtrç'c giü bI mit.
Xin trân tr9ng cam orn sir hcip tác cüa Ong/bà!
A.

.

A
Doi ttrqng danh gia: UBND Xa/ th!. tran:

THÔNG TIN CHUNG:
Giâi tinh: 1. Narn
2. Nr
TrInh d GD phô thông: Tiêu h9c
TrInh d chuyên môn:
Sor cap
Trung cap, cao däng LII

Tui
THCS
Dai h9c

THPT

LI

Sau dai h9c

E

LI

Câu hôi 1: Xin ông/ ha vui lông cho bitt dánh giá cüa mInh v co' so' vt cht,
trang thiêt bj ti B phn tiêp nhn Va trã kt qua cüa UBND xã/ thi
trn?(Khoanh trdn vào 6 4ra chQn v61 dánh giá mic 1 là Mt nhá't, 5 là kern nhá't.)
1

2

3

4

5

Nu Onglbà lira ch9n mirc 4, hoie müc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi di d minh
chüTig cho sir không hài lông cüa mInh:

Câu hOi 2: Xin ông/ bà vui lông cho biêt dánh giá cüa mInh v mule d thun
tin trong vic tim hiêu thông tin ye thu tyc hành chInh ti UBND xä/ thi
trn?(Khoanh trôn vào 6 1ya chQn vâi dánh giá inzc 1 là tdt nhá't, 5 là kern nh&)
1

2

3

4

5

Nêu ông/ bà lira ch9n mirc 4, ho.c müc 5, xin vui lông nêu ra mt vâi vi di ye
nhuiig khó khãn gp phâi:
1

Câu hôi 3: Xin ông/ bà vui lông cho bit dánh giá clia mInh v mü'c d don
giãn, d thiic hin cüa mu don, mu to khai trong ho so thu tiic hành chInh
tii UBND xã/ thj trn? (Khoanh trôn vào 6 Wa C/2Qn vó'i dánh giá mic 1 là to't nhá't, 5
là kern nhát)
1

2

3

4

5

Nêu ông/ bà 1ira ch9n m1rc 4, hotc mirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii ye
nhQTlg khó khàn gp phái:

Cãu hOi 4: Xin ông/ bà vui lông cho biêt dánh giá cüa mInh v miIc
cong
khai, minh bich trong giãi quyt thu tklc hành chInh tii UBND xãl thj trn?
(Khoanh trdn vào 6 lta chQn vó'i dánh giá inic 1 là tat nhát, 5 là kern nhát)
1

2

3

4

5

Nêu ông/ bà lira ch9n müc 4, ho.c mirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi dii gp
phái:

Cãu hOi 5: Ong! ha vui lông cho bit dánh giá cOa mlnh v näng hyc chuyên
mon cüa cong chuc giãi quyêt thu tic hãnh chinh ti B phn tiêp nhin và trã
két qua cüa UBND xäl tli1 trân? (Khoanh trdn vào ó lra chQn vài dánh giá may 1 là
tot nhát, 5 là kern nhát)
1
Nêu ông/ bâ l?a ch9n rnirc 4, ho.c rnüc 5, xin vui lông nêu ra mit vâi vi dii:

2

A

9

S

Can hot 6: Ong! ba vut long cho biet danh gia cua minh ye t.nh than trach
nhiém và thai d phiic vl1i cüa cong chile giãi quyêt thu tyc hành chInh ti B
phn tiêp nhn Va trã kt
('Khoanh trôn vao ô 4w chQn vó'i dánh giá mi'c 1 là
A

P

qua?

tot nha7, 5 là kern nhdt)

1

2

3

4

5

Nu ông/ bà lra ch9n müc 4, hoc mirc 5, xin vui lông nêu ra mt vài vi di gp
phái:

A

9

A

A
Can hoi 7: Xtn ong/ ba vui long cho biet danh gia cua minh ye
tinh trng cong
chfrc giãi quyt thu tile hành chInh ti UBND xãl thj trãn Içri dyng chüc viii,
quyn hn d tryc Iqi cá nhân?
• S

P

P 9

5

A

(Khoanh trôn vào 0 ly'a chQn)

1.Không có

2. Rt It 3.Cómôts

4. Ti.rorng di nhiu

5. Rt ph bin

Nu ông/ bá 1?a ch9n mic 4, hoc mtc 5, xin vui lông nêu ra mt vài
vi d gp
phái:

A

9

9 A

A A

A

Cau hot 8: V kien cua ong/ ba gop y de nang cao hiçu qua cai each hanh chinh
cüa xã/ th trn nói riêng vã cüa tinh, huyn nói chung:

Trân trçing cam o'n!

3

