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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  

NĂM 2022 

 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính 

trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động quản lý và giải quyết TTHC, thực hiện chuẩn hoá và công khai minh bạch 

các quy trình nghiệp vụ trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức 

và các công dân giám sát các quy trình giải quyết TTHC nhằm phục vụ tốt nhất 

cho tổ chức và công dân. 

2. Mục tiêu chất lượng cụ thể 

- 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 

- 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 

trễ hẹn theo quy định, trong đó:  

+ 100% Thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công của huyện; 

+ 100% Hồ sơ giải quyết đúng hạn hoặc sớm trước hạn; không có hồ sơ trễ hạn. 

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản hồi, khiếu nại và ý kiến đóng góp 

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