ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-UBND

Điền Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐINH
̣
Về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND xã Điền Hòa
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;
Căn cứ Quyết định số 10113/QD-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của
UBND huyện Phong Điền về công bố mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND
huyện Phong Điền;
Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng của UBND
xã Điền Hòa năm 2022 (Có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Văn phòng - Thống kê xã, các bộ phận chuyên môn thuô ̣c Ủy ban nhân
dân xã, các đơn vị trực thuộc căn cứ các mục tiêu trên để xác định nhiệm vụ kế
hoạch năm, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần ưu tiên thực hiện trong chương trình
công tác năm, quý, tháng và phải đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo công tác
tháng, quý, năm.
- Đại diện lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt, theo dõi
triển khai các kế hoạch, tiến độ thực hiện của Văn phòng - Thống kê xã, các bộ phận
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chuyên môn thuô ̣c Ủy ban nhân dân xã , các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp, đánh giá
mức độ, kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống, cũng như kết quả thực hiện các mục tiêu
chất lượng để rút kinh nghiệm, tiếp tục đề ra các giải pháp triển khai và thực hiện các
mục tiêu chất lượng năm 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Văn phòng HĐND & UBND, các bộ phận chuyên môn thuô ̣c Ủy ban
nhân dân xã, Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chấ t lươ ̣ng theo
TCVN ISO 9001:2015 xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Phúc
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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
( Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm2022 của UBND xã)

1. Phần đấu 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã
năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:
(1). Tổng sản lượng lương thực:

3.406,08 tấn (60 tạ/ha).

(2). Bình quân thu nhập đầu người: 37 – 37,5 triệu đồng/năm.
(3). Diện tích đất nông nghiệp: 567,68ha, trong đó: đất trồng lúa 1 vụ: 257,84
ha, đất trồng sen, màu: 26ha.
(4). Chăn nuôi: Số lượng lợn xuất chuồng trong năm đạt từ 1.200 - 1.600
con, duy trì đàn lợn có 600 - 800 con, trong đó: lợn nái 100 con.
- Trâu, bò, dê: 150 con
- Gia cầm 30.000 - 35.000 con ( 20.000 con gà)
(5). Diện tích trồng rừng mới tập trung: 05 ha
(6). Duy trì diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản 35,96 ha, trong đó: nuôi
tôm trên cát biển 16,7 ha; nuôi cá nước ngọt 19,26 ha.
- Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng 985 tấn,
Trong đó: + Đánh bắt vùng biển 160 tấn, đầm phá 280 tấn;
+ Nuôi trồng vùng biển 422 tấn, đầm phá 123 tấn.
(7). Tổng thu ngân sách : 14.774.519.000 đồng.
- Trong đó: thu tại địa phương: 192.000.000 đồng; thu đấu đất 7,6 tỷ đồng.
(8). Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn: 16, 900 tỷ đồng.
Trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước đầu tư: 6,200 tỷ đồng.
+ Ngân sách địa phương: 10,300 tỷ đồng
+ Ngân sách khác: 400 triệu đồng.

(9). Bê tông hóa giao thông nông thôn: 2,5 km.
(10). Kiên cố hóa kênh mương: 01 km.
(11). Tỷ lệ huy động học sinh: Nhà trẻ trên 40%; mẫu giáo trên 98% (trong
đó trẻ 5 tuổi 100%), Tiểu học và Trung học cơ sở trên 98%, duy trì Trường Tiểu
học và THCS, Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, phổ cập, xóa mù chữ.
(12). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
dưới 14%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 6%.
(13). Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% hàng năm.
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(14). Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 100% số hộ, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100% số
hộ, phấn đấu có 90% hộ tham gia Bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn
hóa 96,4%
(15). Đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
- Đào tạo nghề cho khoảng 80 - 100 lao động
- Giải quyết việc làm: 150 - 200 lao động
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của cấp trên, giảm thời gian các cuộc họp
của UBND xã, hạn chế việc sử dụng tài liệu hội họp sử dụng văn bản giấy.
3. Hoàn thành 100% ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
đảm bảo thời gian, đúng quy định.
4. Vận hành ổn định các phần mềm dùng chung của Tỉnh; 100% văn bản đi
của UBND xã được ký số và luân chuyển qua môi trường mạng từ cấp xã đến cấp
huyện.
5. Xử lý 100% phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức
được tiếp nhận và xử ý kịp thời đảm bảo đúng quy định và quy trình tại UBND xã.
6. Có 100% thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của xã; đồng thời công khai trên Trang thông tin điện tử của xã và niêm yết tại trụ
sở UBND xã;
7. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2015, trong đó:
- Có tối thiểu 95% hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
thuộc thẫm quyền UBND xã được giải quyết đúng hạn;
- Tối thiếu 90% hồ sơ trễ hẹn, chậm giải quyết có văn bản xin lỗi và hẹn lại
ngày trả kết quả.
8. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tối
thiểu đạt 90% khi thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.
9. Có 100% cán bộ, công chức xã tham gia vào quy trình ISO được tập huấn và
đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong năm 2022.
10. Tối thiếu 65% thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
-------------
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