
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:      /BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TP Bắc Kạn, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Tổng hợp phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân  

đối với kết quả xây dựng nông thôn mới  

(để đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 82/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2019 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai lấy ý kiến về sự hài 

lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; Công văn số 

579/MTTQ-BTT ngày 30/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả 

công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

Công văn số 7510/UBND-NNTNMT ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc đăng tải và lấy ý kiến dự thảo báo cáo đề nghị xét công nhận thành phố Bắc 

Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai lấy ý kiến 

về sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới để đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới. Kết quả cụ thể như sau: 

Tổng số phiếu phát cho đại diện các hộ gia đình trong toàn thành phố là 8.600 

phiếu; số phiếu được đánh giá và thu về là 8.073/8.600 phiếu = 93,87%. 

1. Kết quả cụ thể của từng tiêu chí được đánh giá: 

 

STT Nội dung 

Hài lòng 

- Tính trên số 

phiếu phát ra 

- Tính trên số 

phiếu thu về 

Chưa hài lòng 

Đánh dấu 

- Tính trên số 

phiếu phát ra 

- Tính trên số 

phiếu thu về 

 

Lý do chưa hài lòng 

1 

Về quy hoạch khu chế biến, 

khu sản xuất nông sản ở 

khu dân cư các xã nông 

thôn gắn với đô thị hóa. 

7.557/8.600 

=87,9% 

516/8.600 

=6% 

 

Chưa có khu                          

sản xuất riêng.  7.557/8.073 

=93,6 

516/8.073 

= 6,4% 
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2 

 

Hệ thống đường giao thông, 

kết nối các xã nông thôn với 

các khu vực đô thị. 

7.769/8.600 

=90,3% 

304/8.600 

=3,5% 

Còn nhiều hiện tượng 

đào đường, thi công 

xong không trả lại 

nguyên trạng, đường 

nội thị có nơi không có 

rãnh thoát nước, nhiều 

đoạn xuống cấp, đường 

giao thông liên thôn, 

liên tổ không đồng bộ 

7.769/8.073 

=92,6% 

304/8.073 

=7,4% 

3 
Hệ thống điện, nước phục vụ 

nhân dân, nhất là ở các xã. 

7.696/8.600 

=89,4% 

377/8.600 

=4,4% 

Còn xảy ra mất điện đột 

xuất, hệ thông dây điện, 

cột điện, dây cáp viễn 

thông lắp đặt không 

đúng quy định, một số 

khu dân chưa được sử 

dụng nước máy. 

7.696/8.073 

=95,3% 

377/8.073 

=4,7% 

4 

Việc đáp ứng yêu cầu chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân của 

các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố, nhất là ở các xã. 

 

7.901/8.600 

=91,87% 

 

172/8.600 

=2% 

Nên bố trí Y tế thôn bản 

tại các thôn tổ, phục vụ 

chưa tốt, chất lượng còn 

thấp, cơ sở khám chữa 

bệnh hiện nay vẫn dùng 

loại thuốc cũ mà các nước 

khác không còn dùng 

 

7.901/8.073 

97,8% 

 

172/8.073 

2,2% 

5 

Việc đáp ứng nhu cầu hoạt 

động văn hóa - thể thao của 

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố và Nhà văn 

hóa, sân thể thao thành phố 

và nhà văn hóa các xã. 

7.909/8.600 

=91,96% 

164/8.600 

=1,9% 

Thông tin truyền thanh 

địa phương chưa đáp 

ứng, chất lượng còn 

thấp, chưa có nhiều các 

điểm vui chơi cho các 

lứa tuổi. Nhà sinh hoạt 

văn hóa còn chật. Chưa 

có khu vui chơi giải trí 

công cộng. 

7.909/8.073 

=97,9% 

164/8.073 

=2,1% 

6 

Cơ sở vật chất trường lớp và 

chất lượng giảng dạy của các 

trường trên địa bàn thành 

phố, trên địa bàn các xã. 

7.955/8.600 

=92,5% 

 

118/8.600 

=1,3% 

Một số trường học cơ sở 

xuống cấp, cơ sở vật 

chất chưa đáp ứng được 

nhu cầu, chất lượng dạy 

và học chưa cao, còn 

nhiều học sinh cá biệt 

trong các trường THPT, 

THCS. 

7.955/8.073 

=98,5% 

118/8.073 

=1,5% 
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7 
Việc liên kết sản xuất giữa 

các xã và khu vực đô thị. 

 

7.790/8.600 

=90,6% 

 

283/8.600 

=3,3% 
Chưa có sản phẩm, chưa 

có mô hình liên kết, 

thiếu chuyên nghiệp, 

thiếu kết hợp giữa các 

bên có liên quan. 
7.790/8.073 

=96,5% 

 

283/8.073 

=3,5% 

 

8 

Có hệ thống thu gom, xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn 

thành phố; công tác bảo vệ  

môi trường; các cơ sở sản 

xuất, chế biến, dịch vụ thực 

hiện đúng các quy định về 

bảo vệ môi trường, an toàn 

thực phẩm của thành phố, 

nhất là trên địa bàn các xã. 

7.573/8.600 

=88,0% 

500/8.600 

=5,8% 

Rác thải nông thôn còn 

bừa bãi, nước thải chưa 

được sử lý, việc thu 

gom, tập kết rác thải 

còn bất cập, gây mất 

VSMT, các điểm thu 

mua phế liệu gây mất 

mỹ quan đô thị, mất 

VSMT. 

7.573/8.073 

=93,8% 

500/8.073 

=6,2% 

9 

Tình hình đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn thành phố, của các xã. 

7.887/8.600 

=91,7% 

186/8.600 

=2,1% 

Vẫn còn một số điểm tụ 

tập có biểu hiện mua 

bán sử dung ma túy, còn 

nhiều nơi xẩy ra mất 

ANTT, trộm cắp tài sản, 

vi phạm ATGT, TTĐT 

7.887/8.073 

=97,7% 

186/8.073 

=2,3% 

10 

Việc cải cách hành chính 

của cơ quan nhà nước; thái 

độ phục vụ của công chức, 

viên chức của thành phố, 

các xã đối với nhân dân. 

7.850/8.600 

=91,2% 

223/8.600 

=2,6% 

Một số bộ phận cán bộ 

chưa thực hiện đúng 

trách nhiệm, còn gây 

nhiều phiền toái cho nhân 

dân khi đến liên hệ công 

việc, còn thiếu chuyên 

nghiệp từ thành phố đến 

địa phương nhiều thủ tục 

chưa đồng bộ. 

 

7.850/8.073 

=97,2% 

223/8.073 

=2,8% 

11 
Ông/Bà có hài lòng về kết 

quả xây dựng nông thôn 

mới của thành phố? 

7.947/8.600 

=92,4% 

 

126/8.600 

=1,4% 

 
 

 

7.947/8.073 

=98,4% 

 

126/8.073 

=1,6% 
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2. Ngoài những nội dung trên, có một số ý kiến với chính quyền các cấp 

(xã, tỉnh) về kết quả xây dựng nông thôn mới ở thành phố Bắc Kạn: Không có 

ý kiến. 

3. Phân tích các nội dung có tỷ lệ hài lòng chưa cao: 

Câu số 1: Về quy hoạch khu chế biến, khu sản xuất nông sản ở khu dân cư 

các xã nông thôn gắn với đô thị hóa: Chưa có khu sản xuất riêng. Đa số nhân dân 

không biết địa chỉ ở đâu để đánh giá nhận xét. 

Câu số 2: Hệ thống đường giao thông, kết nối các xã nông thôn với các khu 

vực đô thị: Còn nhiều hiện tượng đào đường, thi công xong không trả lại nguyên 

trạng, đường nội thị có nơi không có rãnh thoát nước, nhiều đoạn xuống cấp, 

đường giao thông liên thôn, liên tổ không đồng bộ. 

Câu số 3: Hệ thống điện, nước phục vụ nhân dân, nhất là ở các xã: Còn xảy ra 

mất điện đột xuất, hệ thông dây điện, cột điện, dây cáp viễn thông lắp đặt không 

đúng quy định, một số khu dân chưa được sử dụng nước máy. 

Câu số 8: Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; 

công tác bảo vệ  môi trường; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng 

các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm của thành phố, nhất là trên 

địa bàn các xã. Chưa có khu phân loại rác thải riêng. 

4. Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân 10 câu hỏi (từ câu số 

1 đến câu số 10) đạt tỷ lệ 90,56%; câu hỏi thứ 11 đạt  92,4% (tính trên số phiếu 

phát ra).  

5. Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân 10 câu hỏi (từ câu số 1 

đến câu số 10) đạt tỷ lệ 96,09%; câu hỏi thứ 11 đạt 98,4% (tính trên số phiếu thu về).  

Trên đây là báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân để đề nghị 

công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

  - Thường trực Thành ủy (b/c);  

- UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm VH-TT&TT TP (để đưa tin); 

Gửi bản giấy và bản điện tử: 

  - BTT UBMTTQ tỉnh (b/c); 

- BTT UB MTTQ VN các xã, phường (để niêm yết 

công khai tại Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố;          

Nhà văn hóa và trụ sở UBND xã, phường); 

- Lưu MTTQ TP. 

   TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Lê 
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