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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND xã

Căn cứ Mục tiêu chất lượng của UBND xã Thanh Quang năm 2023;
Ủy ban nhân dân xã Thanh Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất 

lượng năm 2023 của UBND xã với nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG
1. Mục tiêu 1: Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội 

của xã năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra:

Nội dung công việc Bộ phận
chủ trì

Bộ phận phối
hợp Cách đo lường

Thời
gian
hoàn
thành

1. Xây dựng kế hoạch và
các văn bản chỉ đạo liên
quan; tổ chức hội nghị
triển khai kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội đến
ban, ngành, đoàn thể ở
xã và các thôn

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các ban ngành,
đoàn thể, các thôn

- Ban hành đầy đủ các
văn bản triển khai

Kinh tế - Xã hội 2023
-Tổ chức Hội nghị

Tháng
01/2023

2. Phân công nhiệm vụ,
đề ra lộ trình cụ thể để
thực hiện các kế hoạch,
chương trình công tác,
phấn đấu thực hiện hoàn
thành và vượt chỉ tiêu,
kế hoạch kinh tế - xã hội
đã đề ra.

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các ban ngành,
đoàn thể, các thôn

- Quyết định phân
công nhiệm vụ;

- Chương trình công
tác của UBND

Tháng
01/2023

3. Báo cáo kết quả thực
hiện các chỉ tiêu KT-XH
năm 2023

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các ban ngành
đoàn thể ở xã,
HTX, các thôn

Báo cáo kinh tế xã hội
năm 2023

Tháng
12/2023

2. Mục tiêu 2: Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình theo 
tiêu chuẩn; 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:

Nội dung công việc Bộ phận
chủ trì

Bộ phận phối
hợp Cách đo lường

Thời
gian
hoàn
thành



2

1. Thực hiện nghiêm túc
Quy  chế  tiếp  nhận  và
hoàn trả kết quả hồ sơ
TTHC tại Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả xã;
- Kiểm soát về quy trình 
thực hiện thì gian, giải 
quyêt hồ sơ TTHC theo
cơ chế một cửa, một của
liên thông.

- Văn phòng
HĐND-
UBND

-  Bộ
phận

TN & TKQ
xã

Các
bộ

phận
chuyên

môn
liên
quan

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC
thực hiện đúng quy

trình;
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC
thực hiện đúng hạn

Thường
xuyên

2. Theo dõi, tổng hợp,
tham  mưu  UBND  xã
công bố mức độ hài lòng
của công dân/tổ chức

- Văn phòng
HĐND-
UBND
-  Bộ
phận

TN & TKQ
xã

Cácbộ phận
Chuyên môn liên

quan
- Kết quả đánh giá
mức độ hài lòng

Hàng
quý, năm

3. Báo cáo kết quả tình
hình  tiếp  nhận  và  giải
quyết TTHC tại Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả
theo định kỳ.

- Văn phòng
HĐND-
UBND
-  Bộ
phận

TN & TKQ
xã

Các
bộ

phận
chuyên

môn
liên
quan

-  Số  lượng  hồ  sơ
được giải quyết;

- Báo cáo tiếp nhận
và giải quyết TTHC

tại Bộ phận TN &
TKQ xã

Hàng
tháng,

quý, năm

3. Mục tiêu 3: 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:

Nội dung công việc Bộ phận
chủ trì

Bộ phận phối
hợp Cách đo lường

Thời
gian
hoàn
thành

1.Tất cả các văn bản do
UBND xã ban hành phải
được ký số và phát hành
trên phần mềm quản lý
văn bản và Điều hành
của UBND xã.

Văn  phòng
HĐND-
UBND

Các  ban  ngành
đoàn thể ở xã

Số lượng
Văn bản

điện tử được ký số
và phát hành trên

phần mềm

Thường
xuyên



2.Tất cả các văn bản đến
được  chuyển  đến  các
ban ngành, đoàn thể, cán
bộ, công chức trên môi
trường mạng

Văn  phòng
HĐND-
UBND

Các  ban  ngành,
cán bộ, công chức

Số lượng các
Văn bản được

chuyển đến cán
bộ, công chức qua 
phần mềm xử lý

công việc;
mail công vụ

Thường
xuyên

4. Mục tiêu 4: Không có khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần, thái 
độ phục vụ của cán bộ, công chức xã về kết quả giải quyết các TTHC:

Nội dung công việc Bộ phận chủ 
trì Bộ phận phối hợp

Cách 
đo 

lường

Thời gian 
hoàn 
thanh

1.Thực hiện nghiêm túc khảo sát
mức độ hài lòng của cá nhân, tổ
chức đối với công chức làm việc
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả hiện đại xã

Văn phòng
HĐND-UBND

Các bộ phận chuyên
môn, công chức tại
Bộ phận Tiếp nhận

và trả kết quả

Số
lượng
phiếu
khảo
sát

Thường
xuyên

2.Theo dõi, tổng hợp, đánh giá
kết quả khảo sát mức độ hài lòng
của công dân, tổ chức và niêm yết
công khai

Văn phòng
HĐND-UBND

Các bộ phận chuyên
môn liên quan

Kết
quả
đánh
giá

mức
độ
hài

lòng

Báo cáo
quý, Báo
cáo năm

5. Mục tiêu 5: 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:

Nội dung công việc
Bộ phận
chủ trì

Bộ phận
phối hợp Cách đo lường

Thời
gian
hoàn
thành

1.Thực hiện duy trì, cải
tiến, mở rộng, thu hẹp
hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn
Quốc gia ISO
9001:2015 tại Ủy ban
nhân dân xã

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các bộ
phận

chuyên
môn

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ
thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn Quốc gia

ISO 9001:2015

Tháng
01/2023



2. Tổ chức họp đánh giá
nội bộ nhằm tìm ra
những điểm lưu ý,
không phù hợp nhằm
khắc phục

Lãnh đạo
QMR, Ban

ISO

Văn phòng
UBND xã,

các bộ
phận

chuyên
môn

Kế hoạch đánh giá nội bộ Tháng
08/2023

3. Đánh giá kết quả thực
hiện duy trì, cải tiến hệ
thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO
9001:2015

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các bộ
phận

chuyên
môn

Báo cáo kết quả thực hiện

Tháng 
12/2023

6. Mục tiêu 6: 100% cán bộ, công chức xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên:

Nội dung công việc Bộ phận chủ trì Bộ phận phối
hợp

Cách đo
lường

Thời
gian
hoàn
thành

1.Phổ biến tuyên truyền
và nâng cao hiệu quả
công tác triển khai các
văn bản quy định của
Ủy ban nhân dân xã và
của cấp trên

Văn phòng HĐND-
UBND

Các ban ngành,
đoàn thể.

Kết quả xếp
loại cán bộ,
công chức

hoàn thành tốt
các nhiệm vụ

được giao

Thường 
xuyên

2.Tổ chức họp đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm
vụ được phân công của
cán bộ, công chức.

Văn phòng HĐND-
UBND

Các ban ngành,
đoàn thể

Hiệu quả thực
hiện nhiệm vụ

được phân
công

Định kỳ
tháng,
quý

7.Mục tiêu 7: Kiểm tra giám sát hệ thống quản lý chất lượng

Nội dung công việc Bộ phận
chủ trì

Bộ phận
phối hợp Cách đo lường

Thời
gian
hoàn
thành

Thường xuyên kiểm 
tra, giám sát việc tuân 
thủ các quy trình hướng 
dẫn công việc trong hệ 
thống quản lý chất 
lượng

Văn phòng
HĐND-
UBND

Các bộ
phận

chuyên
môn

Thông qua kiểm tra giám 
sát định kỳ theo kế hoạch

Định kỳ
tháng,
quý

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra các bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ được phân 
công chủ động thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

2. Ban chỉ đạo ISO xã chỉ đạo việc tổ chức đánh giá nội bộ, họp rà soát, xem xét 
khắc phục sự không phù hợp (nếu có) theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng./.

Nơi nhận:
- UBND  huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Các công chức chuyên môn UBND xã;
- Lưu: VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
      CHỦ TỊCH

             Nguyễn Văn Khoa
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