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QUYẾT ĐỊNH  

    V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý  

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13; 

 Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ 

về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

(phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số: 2702 /QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Can 

Lộc về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

Căn cứ điểm 6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu theo 

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” và Kế hoạch thực hiện 

mục tiêu chất lượng năm 2021 thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001: 2015 tại UBND UBND huyện (Có“Mục tiêu chất lượng năm 2021” và Kế 

hoạch thực hiện kèm theo). 

 Điều 2. Trách nhiệm thực hiện mục tiêu. 

1. Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện truyền đạt mục tiêu chất 

lượng năm 2021 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo 

mọi người đều thấu hiểu và thực hiện. 

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện thuộc phạm vi áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 trên cơ sở mục tiêu chất 

lượng năm 2021, thiết lập mục tiêu chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị mình và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu trước ngày 15/3/2021; phân 

công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo khi có yêu 

cầu.   

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 



Văn phòng HĐND&UBND, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, Các phòng ban 

chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND huyện và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 
- Lưu: VT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG   

NĂM 2021 

 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động UBND huyện phấn 

đấu thực hiện mục tiêu:  

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan; Phấn đấu 100% cán bộ 

công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã 

được ban hành. 

2. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành ch nh, nâng cao chất lượng 

hoạt động của Trung tâm Hành ch nh công huyện; năng lực tiếp nhận và giải 

quyết h  sơ, phấn đấu 100% h  sơ giải quyết đ ng thời gian quy định, trong đó 

25% h  sơ giải quyết trước hạn; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

và Dịch vụ bưu ch nh công  ch, chuyển giao một số nhiệm vụ sang thực hiện 

BCCI.  

3. 100% tài liệu, h  sơ liên quan đến các quy trình của Hệ thống tài liệu nội 

bộ thường xuyên được cập nhật, sắp xếp theo trình tự, có danh mục tài liệu, 

danh mục h  sơ.   

4. 100% công chức, tham mưu và xử lý h  sơ công việc qua phần mềm 

HSCV; phấn đấu 100% văn bản được ký số (ngoại trừ văn bản mật theo quy 

định của Nhà nước ; thực hiện tốt h  sơ qua hệ thống hành ch nh công của 

huyện http://hcccl.hatinh.gov.vn.  

5. Tạo môi trường làm việc thân thiện, thuận lợi; công chức, viên chức luôn 

có ý thức, gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo 

bằng không./. 
 

 Can Lộc, ngày 05 tháng 3  năm 2021 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng Trần Phong 

 

http://hcccl.hatinh.gov.vn/


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Mục tiêu chất lượng năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 607QĐ-UBND, ngày 05 tháng 03  năm 2021 của UBND huyện Can Lộc) 

 

TT Nội dung công việc Biện pháp thực hiện 
Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Kết quả dự kiến 

đạt được 

1 

Tiếp tục duy trì, cải tiến có 

hiệu quả Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại cơ 

quan; Phấn đấu 100% cán bộ công 

chức viên chức trong cơ quan thấu 

hiểu và thực hiện theo hệ thống 

ISO đã được ban hành. 

Tổ chức đánh giá nội 

bộ  t nhất 1 lần/năm 

Ban Chỉ đạo ISO, 

chuyên gia đánh 

giá nội bộ 

Tháng 11/2021 
Công bố sự phù 

hợp của hệ thống 

2 

Thực hiện tốt công tác kiểm 

soát thủ tục hành ch nh, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Trung 

tâm Hành ch nh công huyện; năng 

lực tiếp nhận và giải quyết h  sơ, 

phấn đấu 100% h  sơ giải quyết 

đ ng thời gian quy định, trong đó 

25% h  sơ giải quyết trước hạn; 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 và chuyển giao một số 

nhiệm vụ sang thực hiện BCCI.  

- Cập nhật công khai 

kịp thời, đầy đủ TTHC; 

Rà soát, đơn giản hóa 

TTHC. 

- Kiểm soát đảm bảo 

100% h  sơ TTHC thực 

hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; 

- Tăng cường tuyên 

truyền DVC mức độ 3, 

mức độ 4 và dịch vụ 

BCCC; 

- Thực hiện chuyển 

giao nhiệm vụ tiếp nhận 

và trả kết quả cho nhân 

Ban Chỉ đạo ISO  

và Các phòng ban, 

đơn vị, toàn thể 

cán bộ công chức, 

viên chức, người 

lao động thuộc 

UBND huyện 

Thường xuyên 

100% TTHC giải 

quyết đ ng và 

trước hạn và 



viên bưu điện 

3 

100% tài liệu, h  sơ liên quan 

đến các quy trình của Hệ thống tài 

liệu nội bộ thường xuyên được 

cập nhật, sắp xếp theo trình tự, có 

danh mục tài liệu, danh mục h  

sơ.   

Tăng cường công tác 

lập h  sơ và lưu trữ h  

sơ đảm bảo khoa học, 

dễ thấy, dễ lấy, đảm bảo 

thuận lợi cho việc tra 

cứu thông tin 

Ban Chỉ đạo ISO  

và Các phòng ban, 

đơn vị, toàn thể 

cán bộ công chức, 

viên chức, người 

lao động thuộc 

UBND huyện 

Tháng 11/ 2021 

H  sơ, tài liệu được 

khoa học, dễ thấy, 

dễ lấy 

4 

100% công chức, tham mưu 

và xử lý h  sơ công việc qua phần 

mềm HSCV; phấn đấu 100% văn 

bản được ký số (ngoại trừ văn bản 

mật theo quy định của Nhà nước ; 

thực hiện tốt h  sơ qua hệ thống 

hành ch nh công của huyện 

http://hcccl.hatinh.gov.vn.  

 

Chỉ đạo cán bộ, công 

chức tham mưu và xử lý 

h  sơ công việc; thực 

hiện cập nhật quy trình 

h  sơ TTHC  

Ban Chỉ đạo ISO  

và Các phòng ban, 

đơn vị, toàn thể 

cán bộ công chức, 

viên chức, người 

lao động thuộc 

UBND huyện 

Thường xuyên 

100% văn bản được 

ký số; 100% h  sơ 

thủ tục HCC được 

cập nhật quy trình 

và kết quả trên 

phần mềm 

hcccl.hatinh.goc.vn 

 

5 

Tạo môi trường làm việc 

thân thiện, thuận lợi; công chức, 

viên chức luôn có ý thức, gương 

mẫu trong giao tiếp, ứng; Phấn 

đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng 

không 

Thường xuyên đổi mới 

phương thức làm việc, 

nâng cao hiệu quả và 

chất lượng phục vụ 

hướng tới sự hài lòng 

của người dân 

Ban Chỉ đạo ISO  

và Các phòng ban, 

đơn vị, toàn thể 

cán bộ công chức, 

viên chức, người 

lao động thuộc 

UBND huyện 

Thường xuyên 

Chỉ số hài lòng của 

người dân trên 

98%, không có đơn 

thư về quyết định 

hành chính và hành 

vi hành chính  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 
 

http://hcccl.hatinh.gov.vn/
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