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______________ 

 

STT Mục tiêu chất lượng Đo lường Biện pháp thực hiện 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 

Hồ sơ, yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân được xử lý, 

giải quyết theo đúng quy 

định 

100% thủ 

tục  

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

theo đúng thẩm quyền và 

trình tự các bước theo quy 

trình liên quan, không gây 

khó khăn, phiền hà cho tổ 

chức, cá nhân 

- Định kỳ kiểm tra, đánh 

giá và rút kinh nghiệm. 

- Chỉ đạo: Lãnh 

đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: 

Các phòng thuộc 

Chi cục. 

04/01/2021 31/12/2021 

2 

Vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh của người dân 

được giải quyết kịp thời, 

chính xác, đúng pháp luật. 

100% khiếu 

nại, tố cáo 

- Tiếp nhận đơn, phân loại 

đề nghị, yêu cầu cần giải 

quyết,.... 

- Thông báo kết quả thụ 

lý. 

- Chỉ đạo: Lãnh 

đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Công tác 

thanh tra. 

 

04/01/2021 31/12/2021 

3 100% công chức được 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
100% công - Kế hoạch tập huấn về - Chỉ đạo: Lãnh 04/01/2021 31/12/2021 



vụ chuyên môn, được 

quán triệt đầy đủ các chủ 

trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, không có 

công chức bị kỷ luật hoặc 

vi phạm 

chức  nghiệp vụ chuyên môn 

- Danh sách công chức 

tham dự hội thảo, tập 

huấn. 

đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: 

Các phòng thuộc 

Chi cục. 

4 

Kiểm soát chặt chẽ các 

thủ tục hành chính, tăng 

cường giải quyết dịch vụ 

công trực tuyến 

20% thủ tục 

giải quyết 

bằng dịch 

vụ công 

Hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến 

- Chỉ đạo: Lãnh 

đạo Chi cục 

- Đơn vị thực hiện: 

Phòng Nghiệp vụ. 

04/01/2021 31/12/2021 

5 

Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 

thường xuyên được duy 

trì và cải tiến, từng bước 

chuyển đổi áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 và 

công bố lại Hệ thống 

quản lý chất lượng đúng 

quy định. 

Duy trì 

GCN 

TCVN ISO 

9001:2008, 

thực hiện 

khi chuyển 

đổi áp dụng 

TCVN ISO 

9001:2015 

Tuân thủ thực hiện 

HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2008 tại Chi 

cục, từng bước chuyển 

đổi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 và 

công bố lại Hệ thống 

quản lý chất lượng đúng 

quy định. 

- Chỉ đạo: Lãnh 

đạo Chi cục 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Ban ISO; 

+ Các phòng thuộc 

Chi cục. 

04/01/2021 31/12/2021 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Ban ISO; 

- Các phòng  thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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