
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ THẠCH THẮNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/02/2022  

của UBND xã Thạch Thắng) 
 

 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” 
 

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn tại UBND xã. 

2. Phấn đấu 99% cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã thấu hiểu và thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 đã được ban hành. 

3. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, người lao động thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2022 do Chính phủ 

quán triệt, đó là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. 

4. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được HĐND xã thông qua 

tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08/01/2022. 

5. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phấn đấu hồ sơ 

giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt các chỉ tiêu: 

 - 100% các TTHC được cập nhật công khai, quản lý, tổ chức thực hiện trên 

cổng thông tin hành chính công trực tuyến của xã, vận hành đúng quy trình nội bộ 

do UBND tỉnh ban hành.  

 - Trên 95% các hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửu, một cửu liên thông thuộc 

thẩm quyền UBND xã được giải quyết đúng thời hạn, quy định; quy định tỷ lệ vượt 

thời gian 10% trở lên. 

 - Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài đạt trên 95%. 

 - Phấn đấu 15% TTHC được giải quyết theo dịch vụ công mức độ 3. 

 6.  Phấn đấu 95 % hồ sơ tài liệu liên quan đến quy trình nội bộ được xây dựng, 

cập nhật, duy trì và cải tiến, sắp xếp theo trình tự và được lập danh mục. 

 7. Phấn đấu 85% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

 8. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại, tố cáo về TTHC bằng không. 

 Thạch Thắng, ngày 18 tháng 02  năm 2022 
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