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KẾ HOẠCH
Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết theo đúng quy định tại
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về giải quyết Thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục
hành chính và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết TTHC và luôn thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trên cơ sở các quy
định hiện hành của Nhà nước.
- Tăng cường trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương
của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ. Đảm bảo thực thi mọi công việc
theo đúng chức trách nhiệm vụ và quyền hạn.
- Duy trì áp dụng hiệu quả hệ thống QLCL theo TCVN ISO: 9001: 2015 của
UBND xã Song An đã được công bố tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày
02/12/2020 của UBND xã Song An.
2. Yêu cầu:
Trong năm 2022 toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tiếp tục áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 đã được công bố hợp tiêu
chuẩn.
- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy định của pháp
luật về quy trình giải quyết công việc.
II. NỘI DUNG:
1. 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật) được đăng tải, trao đổi trên
hệ thống Chính quyền điện tử của xã; 100% thủ tục hành chính được niêm yết,
công khai tại Bộ phận một cửa xã.
2. 95% trình tự giải quyết các thủ tục hành chính công tại UBND xã trong
năm 2022 đảm bảo đúng pháp luật và đúng hẹn.
3. 100% cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện đúng theo yêu cầu
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022.

4. Trên 90% công dân và tổ chức hài lòng với chất lượng giải quyết thủ tục
hành chính của xã.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
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Thời
gian
hoàn
thành
Các
Thực hiện đúng theo văn Thường
ngành
bản QPPL quy trình giải xuyên
chuyên
quyết TTHC thuộc thẩm
môn liên quyền.
quan đến
giải
quyết
TTHC.

Các
công
chức
chuyên
môn liên
quan đến
giải
quyết
TTHC.
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kết quả
thực
hiện
nhiệm
vụ giao.
Các
- Kiểm soát chặt chẽ thời Thường
ngành
gian thực hiện đúng quy xuyên
chuyên
định.
môn liên - Hồ sơ trả tổ chức, công
quan đến dân phải đảm bảo đúng
giải
thời gian quy định.
quyết
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sát sự thỏa mãn, hài lòng
của khách hàng tại Bộ
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân điều hành chung việc thực hiện kế hoạch này.
- Thư ký ISO theo dõi việc thực hiện kế hoạch này.
- Các cán bộ, công chức khác thực hiện việc duy trì và cải tiến các quy trình,
thủ tục đã được xây dựng; đảm bảo tiến độ hoạt động lên qua đến giải quyết TTHC
được áp dụng hệ thống chất lượng; phối hợp thực hiện các mục tiêu chất lượng
trong phạm vi nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- BCĐ iso thị xã;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu: VT.

