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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

Số: 89/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Anh, ngày 23 tháng 01   năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Duy trì, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

 theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2019 của Sở Khoa học 

Công nghệ về chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019; UBND huyện xây dựng Kế hoạch duy trì, xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Kỳ 

Anh năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Mục tiêu chung 

Thực hiện có hiệu quả việc duy trì, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước đảm bảo chất lượng, hoàn thành và công bố trước 

30/9/2019. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại 12 phòng, ban chuyên môn cấp huyện
1
; 04 UBND xã
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đã áp dụng. 

- Xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

tại 17 xã, cụ thể: 

 + Trước Quý II năm 2019: triển khai xây dựng mới và áp dụng HTQLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các xã: Kỳ Phong, Kỳ 

Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Thọ, Kỳ 

Khang và Kỳ Sơn; 

 + Trước Quý III năm 2019: Triển khai xây dựng mới và áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các xã: Kỳ Lâm, Kỳ Văn, Kỳ 

Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp, Kỳ Tây. 

                                           
1
  Văn phòng HĐND - UBND, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh &XH, Thanh tra, Kinh tế - Hạ tầng, 

Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thông 

tin, Y tế. 
2
  Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Đồng và Kỳ Châu. 



2 

 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì, cải 

tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Việc xây dựng và áp dụng phải đảm 

bảo thực chất, hiệu quả và tránh hình thức. 

- Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại cơ quan phải đảm bảo các yêu 

cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết, tất cả các hoạt động nội bộ liên quan đến hoạt 

động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng. Việc công bố HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 

tuân thủ theo các quy định hiện hành và báo cáo Văn phòng HĐND & UBND 

huyện để theo dõi, tổng hợp. 

- Gắn việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 với 

việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020; từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công 

tác phối hợp giữa các cơ quan, chuẩn hóa và quy chế hóa các quy trình giải 

quyết công việc; hệ thống hóa các biểu mẫu, giấy tờ hành chính một cách thống 

nhất. 

 - Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; UBND các xã phải xây dựng và áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện thuộc đối tượng khuyến khích triển khai áp dụng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL TCVN ISO 

9001 tại các phòng, ban chuyên môn và tại các xã đã áp dụng HTQLCL theo  

TCVN ISO 9001:2015. 

2. Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

tại UBND các xã chưa áp dụng HTQLCL. 

3. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hàng năm việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn. Phối hợp, lồng 

ghép trong các cuộc kiểm tra CCHC để đánh giá chất lượng của hệ thống. 

4. Tăng cường đào tạo, tập huấn về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 

tiến HTQLCL và nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá nội bộ cho cán bộ, công chức. 

5. Tổng kết, đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn 

huyện. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các đơn vị duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 

trong năm 2019 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của đơn vị, thực hiện các hành động khắc 

phục theo kiến nghị của đoàn kiểm tra (nếu có). 

- Ban hành Kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc duy trì, cải tiến 

HTQLCL, thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm 

hai lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật 

và thực tế tại cơ quan; theo dõi, bám sát bộ thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi 

đã được UBND tỉnh phê duyệt, những TTHC chưa được xây dựng thành quy 

trình ISO đề nghị trong quá trình duy trì, cải tiến tiếp tục xây dựng quy trình, 

đảm bảo 100% TTHC được xây dựng mở rộng HTQLCL theo mô hình khung 

và đưa vào áp dụng.  

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình xử lý công việc 

chuyên môn, hỗ trợ công việc chuyên môn đưa vào áp dụng có hiệu quả.  

2. Đối với các đơn vị xây dựng mới và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 

9001:2015 trong năm 2019 

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Ban Chỉ đạo ISO) theo quy định. 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của đơn vị. Hệ thống quản lý chất lượng phải 

đáp ứng 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tất cả các hoạt 

động nội bộ liên quan đến hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn 

và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quanđược 

xây dựng và áp dụng HTQLCL. Đảm bảo hoàn thành và công bố trước 

30/9/2019. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

 - Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ 

với Văn phòng HĐND - UBND huyện để được hướng dẫn thực hiện. 

3. Phòng Nội vụ:  

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND - UBND trong việc tổ chức 

kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, 

đơn vị hàng năm gắn với kiểm tra Cải cách hành chính huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện và các cơ quan 

liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Thẩm định dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND 

huyện xem xét, quyết định; 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND hướng dẫn UBND các 

xã xây dựng kế hoạch, phân bổ và sử dụng kinh phí hàng năm để triển khai thực 

hiện. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc xây dựng, áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

6. Văn phòng HĐND - UBND huyện: 

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, 

đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các CQHCNN trên địa bàn 

huyện. Tổng hợp nội dung, đề xuất kinh phí để tham mưu UBND huyện hỗ trợ 

triển khai thực hiện. 

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát kiểm tra việc duy trì, xây dựng mới 

và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn 

cấp huyện và tại các xã. Đảm bảo 100% UBND các xã xây dựng và công bố áp 

dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 trước 30/9/2019. 

- Chủ trì hướng dẫn triển khai xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình giải 

quyết công việc chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn và tại các xã.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình 

hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

trong năm 2019.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ về việc xây dựng, áp 

dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại cơ quan; Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh 

giá cho các thành viên Tổ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo ISO huyện; 

- Phối hợp với phòng Nội vụ trong việc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, đánh 

giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện của UBND các xã. Đề xuất khen thưởng đối 

với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 

- Tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 

của các cơ quan trên địa bàn huyện gửi Lãnh đạo UBND huyện, Sở Khoa học & 

Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định khi có yêu cầu. 

7. UBND các xã: 

- Chủ trì xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng mới và áp dụng, duy trì 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị năm 2019 gửi về Văn phòng 

HĐND - UBND trước ngày 15/02/2019 để xem xét, thống nhất. Chỉ đạo, giám 

sát, kiểm tra quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ yêu cầu 

theo Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh. 

 - Chủ động bố trí kinh phí thực hiện tại UBND xã. Định mức kinh phí 

được quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính 
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quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.  

- Định kỳ trước 10/12/2019, báo cáo kết quả thực hiện tại UBND xã về 

Văn phòng HĐND - UBND huyện để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành 

chính năm 2019 và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, và người 

lao động trong cơ quan kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 

tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai và áp dụng HTQLCT TCVN ISO 

9001:2015 của UBND huyện. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn 

vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Văn 

phòng HĐND - UBND huyện để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt 

quá thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận:  
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Xuân Thủy 
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