
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

 

Số:               /BC-SDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 

                 
                           

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với 

việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Du lịch năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; Kế hoạch số 2494/KH-SDL ngày 31/12/2021 

của Sở Du lịch về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022; 

Kế hoạch số 2649/KH-SDL ngày 12/9/2022 về thực hiện khảo sát mức độ hài lòng 

của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Du 

lịch năm 2022; 

Sau khi triển khai thực hiện lấy ý kiến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân 

khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Du lịch báo 

cáo kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Nội dung lấy ý kiến khảo sát  

Ngày 13/9/2022, Sở Du lịch đã ban hành Văn bản số 2673/SDL-VP về việc 

lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về việc giải quyết 

thủ tục hành chính của Sở Du lịch; qua đó làm cơ sở định hướng các giải pháp cải 

thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ công dân của cán bộ, công chức. 

Việc khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch gồm những 

nội dung như sau:  

- Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn có đúng thời gian hẹn hay trễ hẹn;  

- Việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính có rõ ràng hay 

chưa rõ ràng;  

- Thái độ trao đổi, giải thích, hướng dẫn về hồ sơ cũng như cách thức thực 

hiện dịch vụ công của cán bộ, công chức có dễ hiểu hay khó hiểu;  

- Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ đã đáp ứng được yêu cầu của người 

dân tốt hay chưa tốt;  

- Số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đầu;  
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- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Du lịch có làm cho 

tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính hài lòng hay chưa hài lòng.  

- Các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến 

việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Du lịch. 

2. Hình thức, số lượng khảo sát 

- Sở Du lịch đã gửi Văn bản số 2673/SDL-VP ngày 13/9/2022 kèm theo 

Phiếu khảo sát ý kiến cá nhân, tổ chức đến 25 tổ chức, cá nhân đã thực hiện thủ 

tục hành chính trong năm 2022; đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị có phối hợp 

công tác với Sở Du lịch trong thời gian qua.  

- Sở đã xây dựng chuyên mục Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch để các tổ chức, cá nhân đã thực 

hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan 

có thể đóng góp ý kiến trực tuyến tại chuyên mục. 

- Ngoài ra, các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên 

quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Du lịch qua hộp thư điện 

tử và qua dịch vụ bưu chính cũng được Văn phòng Sở thường xuyên cập nhật và 

báo cáo lãnh đạo giải quyết. 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Kết quả khảo sát về việc thực hiện thủ tục hành chính 

Sở Du lịch đã gửi đi 24 Phiếu khảo sát đến các tổ chức, cá nhân thực hiện 

thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch và thu về được 12 phiếu khảo sát (đạt tỉ lệ 

50%) và 06 ý kiến đóng góp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch, cụ thể 

từng nội dung khảo sát như sau: 

1.1. Về thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn hoặc thời gian hẹn trả kết quả: 

+ Đúng hẹn: 18/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% 

+ Trễ hẹn: 0 phiếu. 

1.2. Việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính: 

+ Rõ ràng: 18/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% 

+ Chưa rõ ràng: 0 phiếu. 

1.3. Thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, công chức: 

+ Dễ hiểu: 17/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 94,4 % 

+ Khó hiểu: 01/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 5,6 % 

1.4. Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ: 

+ Tốt: 18/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% 
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+ Chưa tốt: 0 phiếu. 

1.5. Số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đầu và có 

biên nhận hoặc có phiếu hẹn: 

+ 0 lần: 18 phiếu. 

+ 1 lần: 0 phiếu. 

+ 2 lần: 0 phiếu. 

+ 3 lần trở lên: 0 phiếu. 

1.6. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Du lịch: 

+ Hài lòng: 18/18 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% 

+ Chưa hài lòng: 0 phiếu. 

Về việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

cá nhân liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Du lịch, đến 

nay Sở chưa nhận được ý kiến phản ánh nào nên chưa có văn bản phản hồi hoặc 

phúc đáp. 

2. Kết quả khảo sát về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức   

- Các cơ quan, đơn vị mà Sở Du lịch gửi Phiếu khảo sát đã quan tâm đánh 

giá chất lượng dịch vụ hành chính công, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức cũng như việc phối hợp công tác của Sở.  

- Sở Du lịch đã nhận được 11 văn bản, ý kiến của các cơ quan, đơn vị từ cấp 

tỉnh đến cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị đều có ý kiến hài lòng đối với việc phối 

hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Du lịch. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

- Hệ thống câu hỏi của Phiếu khảo sát sát ý kiến sát thực với những vấn đề 

cần quan tâm. 

- Thời gian Sở Du lịch giải quyết và trả hồ sơ so với phiếu hẹn, thời gian 

hẹn được thực hiện theo quy định, tỉ lệ trả hồ sơ đúng hẹn đạt tỉ lệ 100%, không 

để hồ sơ bị trễ hẹn. Các cán bộ, công chức thực hiện xử lý hồ sơ thủ tục hành chính 

đã tuân thủ theo quy trình nội bộ để giải quyết các thủ tục hành chính một cách 

nghiêm túc và nhanh chóng. 

- Sở đã quan tâm đến việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu 

hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, công khai rõ ràng trên 

Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch để người dân, tổ chức dễ dàng tìm hiểu, thực 

hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu.  



4 

 

- Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ được đầu tư đầy đủ, đảm bảo phục 

vụ tốt cho người dân và tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính. 

- Đáp ứng được nhu cầu, sự thỏa mãn của người dân và tổ chức khi thực 

hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Du lịch. Toàn bộ ý kiến nhận xét của người 

dân và tổ chức tham gia dịch vụ công, cũng như các cơ quan, đơn vị có quan hệ 

công tác với Sở Du lịch đều hài lòng. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Nhận thức của tổ chức, công dân trong việc tham gia đánh giá mức độ hài 

lòng chưa cao, chưa coi trọng việc tham gia khảo sát mức độ hài lòng là nội dung 

quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ quan. Việc tham gia trả lời câu 

hỏi khảo sát còn hạn chế, một số trường hợp khi được hỏi ý kiến đã từ chối hợp 

tác hoặc đánh giá chưa thật sự khách quan. 

- Việc tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin qua Cổng thông tin điện tử của 

Sở Du lịch còn hạn chế nên chưa nắm rõ quy trình thủ tục hành chính dẫn đến việc 

phải bổ sung hồ sơ để hoàn thiện thủ tục hành chính.  

- Đối với khảo sát trực tuyến, một số người dân còn e ngại vì không thành 

thạo công nghệ thông tin hoặc sợ mất thời gian. Do đó, số lượt đánh giá trực tuyến 

còn thấp, ảnh hưởng đến mức độ chính xác của việc đánh giá. 

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG 

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng đến cải cách quy trình, 

tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công khai minh 

bạch thủ tục hành chính. 

2. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất thực hiện đơn giản hóa bộ thủ tục 

hành chính của cơ quan Sở Du lịch, rút ngắn hợp lý thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

3. Chấn chỉnh kịp thời kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính, trong đó 

thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ, 

về giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức. 

4. Thực hiện tốt hơn nữa việc công khai và thông tin về quy trình giải quyết 

các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch để tổ chức, công 

dân dễ tiếp cận và tra cứu hơn. 

5. Tăng cường kênh thông tin để biết được ý kiến phản hồi từ phía tổ chức, 

công dân và giải quyết triệt để những phản hồi, kiến nghị. Nghiêm túc và tích cực 

thực hiện, phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính.  
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6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với các thủ tục hành chính 

để nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ, giảm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, 

cá nhân. 

7. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, và chất lượng chuyên 

môn của công chức để đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của tổ chức, công dân; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và văn hoá công sở. 

 Trên đây là báo cáo Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân 

đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Du lịch năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Trịnh Hàng 
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