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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

1 - Mục tiêu chung : 
  Duy trì  cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 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, 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 
của hoạt động quản lý nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức và công dân.
2 - Mục tiêu chất lượng năm 2023:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023;
- Đảm bảo công khai tất cả các thông tin cần thiết liên quan về các thủ tục hành 

chính theo chức năng, nhiệm vụ của UBND.
- Đảm bảo toàn bộ các công việc được giải quyết theo đúng trình tự và đúng quy 

định của pháp luật, bao gồm: 
+  Duy trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại tất cả các bộ phận ở xã 
 + Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn 

quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng; 100% hồ sơ thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND xã được giải quyết 
đúng hạn.  

+100% các văn bản chuyển đến cán bộ, công chức được thực hiện trên môi trường 
mạng; 100% cán bộ, công chức UBND xã sử dụng thư điện tử công vụ.

+ 100% cán bộ, công chức xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên
+  Phấn đấu không còn sự phản hồi, khiếu nại của tổ chức công dân về kết quả giải 

quyết các TTHC.
 + Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình hướng dẫn công 

việc trong hệ thống quản lý chất lượng của UBND không ngừng cải tiến hệ thống quản lý 
chất lượng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho tổ chức, công dân.

 Thanh Quang, ngày 31 tháng 01 năm 2023     
 CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Khoa
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