ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHONG HIỀN

Số: 282/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Hiền, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2022
của UBND xã Phong Hiền
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của
Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ
thống Quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê, thư ký ISO xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng của
UBND xã (kèm theo phụ lục).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Yêu cầu cán bộ công chức thuộc UBND xã, căn cứ các mục tiêu chất
lượng của UBND xã để triển khai thực hiện.
- Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) có trách nhiệm xem xét, phê
duyệt, theo dõi triển khai các kế hoạch, tiến độ thực hiện, đánh giá mức độ, kết
quả duy trì, áp dụng Hệ thống này, cũng như kết quả thực hiện chung của
UBND xã đối với các mục tiêu trên để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm thực
hiện hoàn thành các mục tiêu chất lượng năm 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, các cán bộ, công chức thuộc
UBND xã, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- VPHĐND và UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Lưu: VT.
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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND xã)
1. Phấn đấu 11/11 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của xã năm
2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:
1.1. Thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng.
1.2. Thu ngân sách Nhà nước 54,98 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 13,50 tỷ đồng;
ngân sách huyện 19,55 tỷ đồng; ngân sách tại địa bàn 21,93 tỷ đồng (Bao gồm
tiền thu sử dụng đất: 45 tỷ đồng, (Dự kiến đấu giá lô ở khu vực Cồn Khoai giai
đoạn 2 là 74 và 54 lô khu Dân cư dịch vụ); các khoản thu 100% cố định tại xã
417 triệu đồng).
1.3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 300 tỷ đồng.
1.4. Xây dựng nâng cấp mở rộng đường trục xã, liên thôn 12,6 km; bê tông
hóa đường ngõ xóm 03 km; cứng hóa đường giao thông vào trang trại vùng cát
và trục chính nội đồng 3,5km. Kiên cố hoá kênh mương 3,3 km.
1.5. Trường Mầm non Phong Hiền II đạt chuẩn quốc gia.
1.6. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,25% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều).
1.7. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng thấp còi về chiều cao còn dưới 8%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi
lao động tham gia bảo hiểm xã hội 27%, trong đó người dân tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện 9%,bảo hiểm y tế tự nguyện trên 99%.
1.8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 72%; có 150 - 200 lao động qua
đào tạo có việc làm. Lao động xuất khẩu 8 - 10 lao động.
1.9.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 83%.
1.10. Tỷ lệ thu gom rác thải 100%, trong đó phân loại và xử lý rác thải tại
hộ gia đình trên 50%.
1.11. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 100%.
2. Tối thiểu 40% cuộc họp được rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử
dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp không giấy tờEcabinet.
3. Tối thiểu 95% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ tịch UBND
huyện được hoàn thành đúng thời; 100% ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch
UBND xã có quy định thời hạn hoàn thành được theo dõi, đôn đốc.
4. Tối thiểu 98% văn bản đi/tổng số văn bản đi của của UBND xã (ngoại trừ
các văn bản mật) được ký số và luân chuyển trên môi trường mạng.
6. Tối thiểu 95% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi
hành chính của cá nhân, tổ chức được xử lý dứt điểm; 100% phản ánh, kiến nghị
được tiếp nhận và xử lý, được giao xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo
đúng quy định và quy trình tại UBND xã.
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7. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình theo
tiêu chuẩn ISO, trong đó:
- Tối thiểu 95% 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.
- Tối thiểu 95 % hồ sơ trễ, chậm giải quyết có văn bản xin lỗi và hẹn lại
ngày trả kết quả
8. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Tối thiểu có 50% TTHC được
tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Bộ phận một cửa xã.
9. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối
thiểu 90% khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận một
cửa.
11. Tối thiểu 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ
công trực tuyến.
12. Tối thiểu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải
cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành
công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC
đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối,
chia sẻ.
13. Tối thiểu 70% Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trên
tổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tối thiểu 70% Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trên tổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
14. Tối thiểu 60% Thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp
nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. Trong đó:
- Tối thiểu 15% hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI trên tổng hồ
sơ tiếp nhận của đơn vị tại.
- Tối thiểu 15% kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI trên
tổng số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI so với tổng hồ sơ trả kết quả của đơn
vị.
15. Tối thiểu 90% ý kiến phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị
thông minh của tỉnh được xử lý đúng hạn.

