
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Chư sê, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 

 

 Với phương châm giải quyết công việc: “Đúng luật, đúng hẹn, công khai, 

minh bạch”, Ủy ban nhân dân huyện ban hành “Mục tiêu chất lượng” bao gồm các 

nội dung sau: 

1. 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật) được gửi, nhận qua hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành; 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; trên Trang tin điện tử huyện. 

2. Duy trì kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện đúng hạn đạt trên 

98%.  

3. Trên 90% người dân và tổ chức hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính. 

4. 100% khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của tổ chức, công dân được 

thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Rmah H’ Bé Nét 
         



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

Số:  09 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Chư Sê, ngày 17  tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 
––––––––––––––– 

 

Để thực hiện theo chính sách chất lượng đã đề ra và mục tiêu chất lượng trong năm 2022 toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, của UBND huyện Chư Sê phấn đấu trong năm 2022 triển khai thực hiện những mục tiêu sau: 

1. Mục tiêu 1: 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật) được gửi, nhận qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 

100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai. 

 

STT Nội dung công việc Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

1 

Đảm bảo hạ tầng, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn, vận hành ổn 

định hệ thống QLVB&ĐH; 100% cán bộ công chức, được 

trang bị đầy đủ máy tính làm việc. 

Văn phòng HĐND-

UBND 

Các phòng chuyên môn 

thuộc huyện 
Thường xuyên 

2 Niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định 
Các phòng chuyên 

môn thuộc huyện 

Bộ phận TN&TKQ 

huyện 
Thường xuyên  

 

2. Mục tiêu 2: Duy trì kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã đúng hạn đạt trên 98%.  

STT Nội dung công việc Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

1 
Tập trung giải quyết TTHC đảm bảo đúng hạn đạt trên 

98% 

Các phòng chuyên môn 

thuộc huyện 

Bộ phận TN&TKD, 

các ngành liên quan 

thuộc huyện 

Thường xuyên 



 

3. Mục tiêu 3: Trên  0% công dân và tổ chức hài lòng với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 

STT Nội dung công việc Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

1 
Phát phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của công dân, 

tổ chức . 
Bộ phận TN&TKQ 

Các phòng chuyên môn 

thuộc huyện 
Thường xuyên 

    2 

Thống kê, phân tích số liệu phiếu khảo sát đo lường sự 

hài lòng của công dân, tổ chức trên cổng Dịch vụ cổng 

tỉnh Gia Lai 

Văn phòng HĐND-

UBND 

Các phòng chuyên môn 

thuộc huyện 
Quý IV/2022 

 

4. Mục tiêu 4: 100% khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của tổ chức, công dân được thực hiện theo đúng quy định 

pháp luật 

STT Nội dung công việc Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

1 

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của tổ 

chức, công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật 

 

Văn phòng HĐND-

UBND 

Các phòng chuyên 

môn thuộc huyện 
Thường xuyên 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Rmah H’ Bé Nét 
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