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SỞ NỘI VỤ 

 
Số:          /SNV-CCVC 

V/v khảo sát phục vụ xây dựng  

công cụ đánh giá chất lượng bồi 
dưỡng CBCCVC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày       tháng 04 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tư Pháp;  
Lao động – TBXH; 

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1428/BNV-VKH ngày 

09/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc khảo sát đánh giá chất lượng bồi dưỡng 
CBCCVC, phục vụ xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV 

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Để có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ việc xây dựng mới bộ công cụ nói trên, 
Sở Nội vụ đề nghị các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện 

thu thập các thông tin và ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức vào Phiếu điều 
tra xã hội học thông qua việc truy cập bằng  máy tính hoặc thiết bị di động có kết 

nối internet. Cụ thể như sau: 

-Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia cung cấp thông tin:  

+Các sở: Mỗi sở chọn 06 người tham gia, trong đó 3 công chức, 03 viên 

chức;  

+Các huyện, thị xã, thành phố; Mỗi địa phương chọn 09 người tham gia, 

trong đó 03 công chức Phòng Nội vụ, 03 viên chức và 03 CBCC cấp xã. 

- Thời gian thực hiện trước ngày 30/4/2022. 

- Địa chỉ truy cập: http://bd.isos.gov.vn   

- Các bước thực hiện: 

Bước 1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển Phiếu điều tra xã hội học 
bằng cách gửi địa chỉ đường dẫn: http://bd.isos.gov.vn tới cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc đối tượng khảo sát. 

Bước 2. Hướng dẫn CBCCVC sử dụng máy tính hoặc thiết bị thông minh 

(điện thoại, máy tính bảng…) có kết nối internet truy cập vào địa chỉ 
http://bd.isos.gov.vn thực hiện điền phiếu vào các ô tương ứng phù hợp với suy 

nghĩ của mình bằng cách tích chuột hoặc nhấn chạm trên màn hình cảm ứng và 

gõ nội dung văn bản vào các dòng có dấu (…….). Phiếu khảo sát chỉ được gửi 
đi khi được điền đầy đủ thông tin và hệ thống thông báo “Câu trả lời của bạn đã 

được ghi lại”. 

http://bd.isos.gov.vn/
http://bd.isos.gov.vn/
http://bd.isos.gov.vn/


 2 

* Địa chỉ liên hệ và hỗ trợ kỹ thuật: Viện Khoa học tổ chức nhà nước - 

Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Số điện thoại: 0904289886 (Ông Hà Quang Trường); 0977981988 (Bà Lê 

Thị Kim Liên); 0978924569 (Bà Trần Thị Bích Ngọc); 0379184889 (Bà Nguyễn 

Thị Trang). 

Trên đây là nội dung khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất 

lượng bồi dưỡng CBCCVC, Sở Nội vụ đề nghị các sở, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố quan tâm phối hợp, cử CCVC cung cấp thông tin cho Bộ Nội vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ các huyện, tx, tp; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Bằng 
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