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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác 

quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá 

trình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đảm bảo hoàn thành 100% 

mục tiêu chất lượng đề ra trong năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng đảm bảo cụ thể, cải tiến 

phương thức và phương pháp làm việc, minh bạch hóa các thủ tục hành chính để 

rút ngắn thời gian giải quyết công việc. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu 1 

 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công khai các thông tin 

cần thiết về thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ 
 

STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

 thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành  

Kết 

quả dự 

kiến  

1 

Triển khai xây dựng kế 

hoạch áp dụng và duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng  

Lãnh đạo UBND, 

Các phòng chuyên 

môn 

Tháng 01-

03/2020 

Kế 

hoạch  

2 

Đánh giá chặt chẽ mức độ 

hoàn thành công việc, chấp 

hành các quy định quý 

Lãnh đạo UBND, 

Các phòng chuyên 

môn 

Hàng quý Báo cáo  

3 

Thực hiện cơ chế báo cáo, 

đánh giá và xem xét mức độ 

hoàn thành kế hoạch và có 

định hướng điều chỉnh kịp thời 

Lãnh đạo UBND, 

Các phòng chuyên 

môn 

Theo kế hoạch Báo cáo 

4 
Xử lý nghiêm minh các 

trường hợp vi phạm 
Lãnh đạo UBND  

Khi có phát 

sinh các vi 

phạm   

Biên 

bản xử 

lý  



5 

Công khai các thông tin trên 

Trang thông tin điện tử của 

huyện 

Các phòng chuyên 

môn, Ban biên tập 

Website huyện 

Khi có yêu 

cầu công khai 

Tin bài 

trên 

trang 

Website 

2. Mục tiêu 2 

 Tuân thủ đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình cải cách hành 

chính. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phấn đấu giải quyết trực tuyến 

các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 theo quy định của tỉnh; cam kết giải 

quyết thủ tục hành chính cho tất cả các lĩnh vực đảm bảo giải quyết TTHC 

không tr  h n theo quy định.  

STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm thực 

hiện  

Thời gian 

hoàn thành  

Kết quả 

dự kiến  

1 

Kiểm soát chặt chẽ việc tuân 

thủ cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả,  

Các phòng  

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

cho t ng  

h  sơ  

Văn bản  

chỉ đạo, 

báo cáo  

2 

-Thủ tục hành chính được công 

trên Cổng dịch vụ công của 

huyện đạt tỷ lệ 100% 

- H  sơ giải quyết đúng hạn hoặc 

sớm trước hạn 100%; không có 

h  sơ tr  hạn. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả,  

Các phòng  

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

cho t ng  

h  sơ 

Báo cáo 

3 

Thực hiện cảnh báo kịp thời 

khi có nguy cơ chậm thời gian 

giải quyết hoặc sắp hết thời 

gian để trả kết quả cho tổ 

chức/cá nhân  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả,  

Các phòng  

chuyên môn 

Khi có nguy 

cơ chậm 
Báo cáo  

4 

Phải có bằng chứng khách 

quan khi việc chậm muộn là 

do cơ quan bên ngoài hoặc tổ 

chức/cá nhân, bắt buộc ra văn 

bản xin l i tổ chức cá nhân 

nếu do nội bộ gây ra  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả,  

Các phòng  

chuyên môn 

Khi có phát 

sinh  

Văn bản 

xin l i  

3. Mục tiêu 3 

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản h i, khiếu nại và ý kiến đóng 

góp của tổ chức, cá nhân về hoạt động của UBND huyện.  
 

STT Nội dung công việc Trách nhiệm  
Thời gian 

hoàn thành  

Kết 

quả dự 

kiến  

1 

Thu thập thông tin, bám sát các 

quy định, hướng dẫn của UBND 

tỉnh về việc khảo sát đo lường 

sự hài lòng của cá nhân, tổ chức   

Bộ phận một cửa 

liên thông huyện 

Thường 

xuyên  

Phiếu 

lấy ý 

kiến  



2 

Tiếp nhận mọi thông tin phản 

h i, khiếu nại hoặc góp ý kiến 

dù là nhỏ nhất. Thành lập ban 

xác minh cụ thể để có hướng 

giải quyết, xử lý kịp thời  

Lãnh đạo UBND 

Bộ phận tiếp nhận 

đơn thư khiếu nại, 

 tố cáo  

Thường 

xuyên  

Sổ tiếp 

nhận 

thông 

tin  

3 

Thực hiện xử lý nghiêm minh 

mọi trường hợp (nếu có vi 

phạm) theo thông tin t  tổ chức, 

cá nhân.  

Lãnh đạo UBND 
Thường 

xuyên  

Biên 

bản xử 

lý  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

kế hoạch này. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 đã thực hiện trong năm. 

- Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan cấp trên theo quy định. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Thực hiện báo cáo, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện hệ thống quản 

lý chất lượng tại đơn vị mình theo đúng yêu cầu và thời hạn quy định. 

 

Trên là kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của UBND huyện Yên Mô. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo (Qua 

Văn phòng HĐND&UBND huyện) tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, 

giải quyết./. 
   

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- Lưu: VT. 
VNP_VP 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 

 


		2022-03-11T14:43:58+0700


		2022-03-14T09:46:58+0700


		2022-03-14T10:27:11+0700


		2022-03-14T10:26:49+0700


		2022-03-14T10:26:49+0700




