UY BAN NHAN DAN
HUYN CHIX PIXH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p Tir do Hinh phüc
-
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Chu Pith, ngày 24 tháng 02 nám 2020

MVC TIEU CHAT LUNG NAM 2020
Can cü vào ChInh sách cht luçrng cüa Uy ban nhân dan huyn Chu Pixh,
Viii phuong châm giâi quyêt Cong vic: "Dáng 1ut, dáng hen, cong khai,
mini, bich",
Uy ban nhân dan huyn Ch1x Piih cong bô các miic tiêu cht hrqng näm 2020
di vâi các linh virc üng diing Iso 9001 nhu sau:
1.100% h so dugc thii l dñng lut.
2. 98% h so duc giái quyt dung hçn.
3. 100% các quy trmnh, thu t11c lien quan di.rçic niêm yt cong khai.
4. Mirc d hài lông cüa các t chirc vâ câ nhân dxcic khão sat kin dat ~ 85%
(tInh trung bInh näm).
5. 100% cong chirc, nhân viên các phông chuyên mon trong phm vi 1rng dung
drçic dào tao, bôi dung kiên thtrc ye H thông quán l chat lrng theo tiêu chuân
quOc gia TCVN ISO 9001.
6. Thrc hin vic cong b sir phü hçp cüa H thng quàn l chit hxcing theo
tiêu chuân quôc gia tiêu chuân TCVN ISO 9001 theo quy djnh.
Van phông HDND-UBND huyn, CáC co quan, don vj chuyên mon lien quan
Co trách nhirn phôi hçp thrc hin, theo dOi và báo cáo CáC miic tiêu chat 1ucng djnh
kS' cho Lânh dao UBND huyn./4_TM. UY BAN NHAN DAN
No1nI,ln:
Chi cic Tiêu chuân Do krông Chat krcmg tinh;
CT, Các PCI UBND huyn;
-Caccaquan,do'nvi huyn;
-BanChidio ISO;
Uy ban nhân dan các xã, thj trân;
Bô phn Mt cCra huyn;
Länh dao Van phông;
L,.ru: VT, CCHC.
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