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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

1. Tham mưu làm tốt chức năng tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, 

quản trị, phục vụ, công tác tổ chức cán bộ, thi đua- khen thưởng, pháp chế đảm 

bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, 0% sai sót phát sinh.  

2. 100% các văn bản đi được kiểm soát chặt chẽ nội dung và về thể thức trình bày 

đúng theo quy định của nhà nước. 

3. Lập kế hoạch và triển khai bảo trì, chăm sóc cho 100% các trang thiết bị văn 

phòng thuộc Thanh tra tỉnh. 

4. 100% các cuộc họp, hội thảo thuộc Thanh tra tỉnh được triển khai bài bản và 

đảm bảo tính chuyên môn hóa cao. 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

       Đặng Thế Lịch 

 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
Mục tiêu chất lượng – (Năm 2020) 

 

TT 
Mục tiêu chất 

lượng 
Biện pháp thực hiện Cá nhân / đơn vị thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

Kết quả đạt 

được   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 MTCL số 1 

Xây dựng cụ thể quy định chức năng 

nhiệm vụ của các bộ phận, lĩnh vực   
CBCC Văn phòng   Tháng 6/2020 Quy định CNNV 

Phân công từng vị trí công tác  Lãnh đạo Văn phòng Thường xuyên  Nắm rõ công việc  

Giao và kiểm soát kết quả từng đầu 

việc   
Lãnh đạo Văn phòng Thường xuyên  

Hoàn thành tốt 

các đầu việc  

Định kỳ đánh giá kết quả và rút kinh 

nghiệm   
CBCC Văn phòng  Hàng tuần, tháng  

Rút kinh nghiệm 

những tồn tại  

2 MTCL số 2 

Đăng tải và nghiên cứu Nghị định 

30/2020/NĐ-CP, phổ biến thấu hiểu 

đến cán bộ công chức  

Phó Chánh Văn phòng  Tháng 6/2020 

Nắm rõ những 

quy định của 

Nghị định 

30/2020/NĐ-CP 

Tiếp nhận các văn bản đi từ các 

phòng nghiệp vụ, tổ chức rà soát chặt 

chẽ về thể thức trình bày  

CBCC Văn phòng   Khi có văn bản đi  
Kiểm soát chặt 

chẽ  

Chuyển trả phòng chuyên môn hiệu 

chỉnh (nếu không đạt yêu cầu) 
CBCC Văn phòng 

Khi văn bản chưa 

phù hợp   

Chỉ dẫn cụ thể 

những điểm còn 

chưa chuẩn  

Kiểm tra lại và hoàn thiện vào số, 

đóng dấu phát hành văn bản đi  
CBCC Văn phòng Sau chỉnh sửa  

Phát hành kịp 

thời văn bản  



TT 
Mục tiêu chất 

lượng 
Biện pháp thực hiện Cá nhân / đơn vị thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

Kết quả đạt 

được   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 MTCL số 3 

Tổ chức kiểm kê, đánh giá tình trạng 

tất cả các thiết bị văn phòng  
Văn phòng  Tháng 6/2020 

Biên bản kiểm kê 

(nếu cần) 

Lập kế hoạch bảo trì, chăm sóc phù 

hợp  
Văn phòng  Tháng 6/2020 

Kế hoạch bảo trì 

thiết bị  

Trình lãnh đạo phê duyệt và bám sát 

kế hoạch tổ chức thực hiện  

Văn phòng, lãnh đạo Thanh 

tra tỉnh  
Theo đúng kế hoạch   

Thực hiện đúng 

kế hoạch  

Nghiệm thu, đánh giá chặt chẽ sau 

bảo trì, chăm sóc thiết bị  

Văn phòng, các phòng nghiệp 

vụ  
Sau hoàn thành  

Trang thiết bị sử 

dụng tốt  

4 MTCL số 4 

Tiếp nhận và đánh giá nội dung các 

cuộc họp, hội thảo  
Văn phòng  Thường xuyên  

Nắm rõ tinh thần 

cuộc họp, hội 

nghị  

Lập phương án thành văn bản cụ thể 

(cho những cuộc họp, hội thảo lớn) 
Văn phòng  

Sau tiếp nhận thông 

tin  

Phương án/Kế 

hoạch  

Trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức 

triển khai thực hiện  
Lãnh đạo thanh tra tỉnh  

Sau hoàn thành 

phương án 

Phê duyệt phương 

án/kế hoạch  

Sắp xếp nhân sự phù hợp phục vụ các 

cuộc họp, hội thảo  
Chánh Văn phòng  

Theo nội dung họp, 

hội thảo 
Tổ chức hiệu quả  

Đánh giá hiệu quả công tác này theo 

từng tháng  
Văn phòng  Hàng tháng  

Rút kinh nghiệm 

những tồn tại  

 

 

 



BIỆN PHÁP THEO DÕI  
 

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 
 

1. Định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ, mục tiêu cam kết. 

2. Sử dụng các hành động khắc phục và cải tiến khi mục tiêu chất lượng không được đảm bảo. 

 


