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KẾ HOẠCH 

Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
___________________________ 

  

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

Chính phủ về việc 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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  ế h ạch  ố 508/ H-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh  ề   ệc Tr  n  ha  hệ thống quản l  chất lượng th   T  u chuẩn quốc g a 

TC N IS  9001:200   à  h ạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước tỉnh N nh Thu n nă  2021, 

 ăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Áp dụng, duy trì  à cả  

t ến Hệ thống quản l  chất lượng th   T  u chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

nă  2021 trong hoạt động của  ăn phòng, cụ th  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù 

hợp với quy định của pháp lu t; tăng cường khả năng    m tra, giám sát quá trình 

giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính, hiệu quả làm việc đố   ớ  t ng công chức của  ăn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Tiếp tục duy trì  à n ng ca  h ệu quả các quy trình áp dụng Hệ thống quản 

l  chất lượng theo T  u chuẩn Quốc g a TCVN ISO 9001:2015 tr ng h ạt động 

của  ăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đ  được  an hành; 

- Tạo bước chuy n biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ 

tục giải quyết công việc giữa các phòng chuy n  ôn, đơn  ị trực thuộc (gọi tắt là 

các phòng chuyên môn) trong cơ quan; giữa các cơ quan với các đơn vị, tổ chức, 

cá nhân; 
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-  à   át,  an hành các quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, rõ ràng, 

dễ hi u, dễ thực hiện; 

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của t ng phòng chuy n  ôn, 

t ng công chức; tạo môi trường thu n lợi đ  công chức phát huy năng lực, chia sẻ 

kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN VỊ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 

PH I 

H P 

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

1 

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy 

trình, quy định phù hợp vớ  các  ăn 

bản QPPL; xây dựng, ban hành  ớ  

các quy trình, quy định ISO (nếu 

có). 

Các phòng 

chuyên môn  
- 

Tháng 

7/2021 

2 

Thực hiện công bố lại Hệ thống 

quản lý chất lượng  h  có đ ều 

chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng (nếu 

có). 

Phòng KTTH 

Các phòng 

chuyên 

môn 

Tháng 

8/2021 

3 
Tuân thủ thực hiện các quy trình, 

thủ tục đ   an hành 

Các phòng 

chuyên môn  
- 

Thường 

xuyên 

4 
Họp x   xét l nh đạo về Hệ thống 

quản lý chất lượng. BCĐ IS  - 
Tháng 

10/2021 

5 
Thực h ện đánh g á chất lượng nộ  

 ộ 

BCĐ, Tổ thư 

   IS   à các 

phòng chuyên 

môn  

- 
Tháng 

10-11/2021 

6 
Hành động khắc phục, phòng ng a 

 au đánh g á 

BCĐ, Tổ thư 

   IS   à các 

phòng chuy n 

môn  

- 
Tháng 

11/2021 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Kinh tế - Tổng hợp  à Tổ Thư    IS :  

- Th   dõ  hướng dẫn, đôn đốc, ki m tra, giám sát việc tri n khai thực hiện 

Kế hoạch này; 

- Tổng hợp kết quả thực hiện áp dụng Hệ thống quản l  chất lượng theo T  u 

chuẩn quốc g a TCVN ISO 9001:2015; 

- Tha   ưu  ịp thờ  ch  L nh đạo  ăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm 

bả  các đ ều kiện về độ  ngũ thực hiện Hệ thống quản l  chất lượng th   t  u 

chuẩn quốc g a TC N IS  9001:201  tạ  các đơn  ị trực thuộc. 
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2. Các phòng chuyên môn, đơn  ị thuộc: 

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch vào việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng của đơn  ị; 

- Nghiêm túc áp dụng, duy trì thực hiện và cải tiến các quy trình, thủ tục đ  

được  an hành; đảm bảo áp dụng hệ thống  à  hoạt động l  n quan đến giải quyết 

các thủ tục hành chính cho tổ chức, công d n; 

- Ki m soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chịu 

trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn  ị mình; 

- Sau khi tổ chức đánh g á,    m tra thì tiến hành khắc phục, chỉnh sửa, hoàn 

thiện các quy trình (nếu có sự thay đổi); 

- Thực hiện báo cáo, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện hệ thống quản lý 

chất lượng tại đơn  ị  ình th   đúng y u cầu và thời hạn quy định. 

Tr n đ y là Kế hoạch áp dụng, duy trì  à cả  t ến Hệ thống quản l  chất 

lượng th   T  u chuẩn quốc g a TC N IS  9001:2015 nă  2021 của  ăn phòng 

Ủy  an nh n d n tỉnh; trong quá trình tri n khai thực hiện nếu có  hó  hăn,  ướng 

mắc báo cáo về Tổ thư    ISO đ  tha   ưu giải quyết  ịp thờ ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 
- Sở  h a học  à Công nghệ; 

-  PUB: LĐ, chuyên viên; 

- Lưu  T. ĐN 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                       

 

 

 
                         

Hồ Sĩ Sơn 
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