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Điện Biên, ngày        tháng 03 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Mục tiêu chất lƣợng và Kế hoạch thực hiện 

mục tiêu chất lƣợng năm 2022 của Sở Công Thƣơng 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

 Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 09/10/2008; Quyết định 3349/QĐ-

UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên; 

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-SCT ngày 31/12/2019 của Sở Công 

Thương về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia 

TCNV ISO 9001:2015; 

 Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên; 

 Theo đề nghị của Thư ký ISO. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch 

thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, thư ký ISO, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở và các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc ISO chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Website Sở; 

- Thông báo nội bộ; 

- Lưu: VT, Thư ký ISO. 

 GIÁM ĐỐC 
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MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG NĂM 2022 

(Kèm theo quyết định số         /QĐ-SCT ngày       tháng 03 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên) 
 

STT Mục tiêu chất lƣợng 
Kế hoạch/Biện pháp  

thực hiện 
Trách nhiệm thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Theo dõi kết quả 

1 

Phấn đấu hoàn thành, 

hoàn thành nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022 

Nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được giao, 

đổi mới, cải tiến phương 

pháp làm việc 

Lãnh đạo Sở, Trưởng 

các phòng CMNV, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc 

Sở; CC,VC các phòng, 

ban, đơn vị. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Lãnh đạo Sở, 

Trưởng các phòng 

CMNV Sở; Chánh 

Văn phòng, Chánh 

Thanh tra Sở 

2 

Duy trì và tuân thủ đúng 

quy trình giải quyết công 

việc theo tiêu chuẩn 

TCNV ISO 9001:2015 đã 

công bố, rà soát, sửa đổi, 

bổ sung các quy trình ISO 

khi TTHC có thay đổi. 

Giám sát quá trình giải 

quyết công việc áp dụng 

theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 về thẩm quyền, 

trách nhiệm giải quyết, 

trách nhiệm và thời gian 

giải quyết. Thường xuyên 

cập nhật các TTHC sửa đổi, 

bổ sung để hoàn thiện. 

CC các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ Sở liên 

quan đến quy trình áp 

dụng ISO. Văn phòng 

Sở 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Lãnh đạo Sở, 

trưởng các phòng 

CMNV Sở, lãnh 

đạo và thư ký ISO. 

3 

Phấn đấu 100% hồ sơ giải 

quyết đúng và sớm hạn 

theo quy định; có trên 

60% TTHC hành chính 

giải quyết trực tuyến mức 

độ 4. 

Thực hiện tốt công tác kiểm 

soát TTHC, tuân thủ quy 

định pháp luật trong giải 

quyết công việc 

CC và lãnh đạo các 

phòng CMNV Sở, bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Văn phòng Sở 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Lãnh đạo Sở, 

trưởng các phòng 

CMNV Sở; lãnh 

đạo, thư ký ISO, 

công chức tại bộ 

phận một cửa 
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4 

Hoàn thành tốt các nội 

dung cải cách hành chính 

năm 2022 

Thực hiện nghiêm kế hoạch 

cải cách hành chính của tỉnh 

và của Sở đã ban hành năm 

2022 

Toàn thể CC, VC trong 

ngành 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Lãnh đạo Sở, 

Chánh Văn phòng 

Sở. 
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