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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo QĐ số 1523/QĐ-SYT ngày 11/12/2018) 

 

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Sở Y tế 

tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sau: 

1. Bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở và thuộc chức năng phối hợp của Sở với các đơn vị khác được trả kết quả đúng 

hạn định. Phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đối với hồ sơ cho tổ chức/cá nhân 

có sử dụng dịch vụ hành chính công của Sở trên 60% trường hợp so với quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Bảo đảm 100% hồ sơ, văn bản do Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

và gửi các đơn vị khác được thực hiện đúng quy định của pháp luật về nội dung và 

hình thức văn bản và được thực hiện qua phần mền quản lý văn bản và điều hành. 

3. Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trang 

bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn theo nhiệm vụ 

đã được phân công để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Trong năm, tổ chức thực hiện ít nhất 2 đợt đánh giá nội bộ về việc giải 

quyết các thủ tục hành chính công và các hoạt động chức năng khác của Sở. Phối 

hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiến hành khảo sát sự hài lòng của các 

tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở. 

5. Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến các mức. Hệ thống quản lý chất lượng của 

Sở được đánh giá và duy trì hệ thống phù hợp TCVN ISO 9001:2015 vào cuối năm 

2019. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


