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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022  

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 

                                    ----------***--------- 

 
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý 

chất lượng, toàn thể cán bộ công chức Sở Y tế tỉnh Nam Định cam kết thực hiện 

tốt các mục tiêu chất lượng như sau:  

1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế năm 2022. 

2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức cá nhân trong giao dịch thực hiện TTHC; 100% TTHC được niêm yết 

đầy đủ, công khai, được giải quyết minh bạch đúng quy định, đúng thời hạn; 

người dân hài lòng về TTHC trong lĩnh vực Y tế.  

3. 100% cán bộ công chức thuộc Sở Y tế có đủ năng lực, trình độ, phẩm 

chất, đạo đức, hiểu biết về chính sách, mục tiêu chất lượng, áp dụng thực hiện có 

hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

trong công tác.  

4. Tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế; tăng 

cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công. 

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử. 

Xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

7. 100% TTHC thuộc lĩnh vực Y tế, tài liệu, hồ sơ nội bộ được áp dụng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, thường xuyên được tổ chức, quản lý, sắp 

xếp đầy đủ lưu trữ khoa học theo quy định./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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