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Sóc Trăng, ngày         tháng         năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 19/01/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Phương án điều tra xã hội học 

xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành; đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020; 

Để triển khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành 

chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định nêu trên, 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị một số nội dung liên quan 

đến việc khảo sát trực tuyến qua phần mềm, cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ thực hiện khảo sát: https://sipas.soctrang.gov.vn/ 

Tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào phần mềm và nội dung hướng 

dẫn thực hiện khảo sát được gửi vào địa chỉ email của từng cá nhân trước thời 

gian bắt đầu khảo sát (Theo danh sách đơn vị đã gửi về Sở Nội vụ). 

2. Thời gian và đối tượng thực hiện khảo sát: 

- Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021: 

+ Đại biểu HĐND tỉnh. 

+ Đại biểu HĐND cấp huyện. 

+ Công chức, viên chức các sở ngành. 

+ Công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. 

+ Công chức, viên chức cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021: 

+ Lãnh đạo UBND cấp huyện. 

+ Lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 

+ Công chức cấp xã. 

https://sipas.soctrang.gov.vn/
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Do tính chất quan trọng của cuộc khảo sát, ảnh hưởng đến Chỉ số Cải 

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, đề nghị quý lãnh đạo quan tâm, cử cán 

bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thông báo đến các cá nhân thuộc đối 

tượng khảo sát nội dung nêu trên (kể cả đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/cấp 

huyện đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát) và theo dõi, 

đôn đốc việc trả lời đầy đủ phiếu khảo sát theo đúng tiến độ. 

Lưu ý:  

- Trường hợp đối tượng khảo sát vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh/cấp huyện, vừa là lãnh đạo, công chức cơ quan, đơn vị (thuộc 02 nhóm đối 

tượng khảo sát khác nhau), công chức đầu mối vui lòng thông tin đến đối tượng 

khảo sát để trả lời đầy đủ 02 loại phiếu khảo sát. 

- Sở Nội vụ sẽ chốt tổng số phiếu trả lời khảo sát trực tuyến theo thời 

hạn quy định. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương không đạt số lượng 

phiếu theo kế hoạch đề ra thì điểm điều tra xã hội học của tiêu chí trong Chỉ số 

cải cách hành chính (theo Quyết định số 92/QĐ-UBND) sẽ giảm tương ứng với 

số lượng phiếu không thực hiện đánh giá. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính) 

qua số điện thoại: 0299.3624779; email: phongcchc.sonv@soctrang.gov.vn. 

Riêng về phần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ ông Lâm Phước Thọ, Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0299.3626800, di động: 

0907949008. /. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm CNTT và TT, Sở TTTT; 

- Chuyên trang CCHC tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Phòng Nội vụ cấp huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nam 
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