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KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021 

  

UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá việc chấp hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương trên địa bàn huyện; 

- Duy trì hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh cải cách hành 

chính và cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện Xuân Trường;  

- Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền 

thông, phổ biến hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng. 

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công 

khai, minh bạch theo đúng quy định. 

II. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA 

ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thành phần đoàn kiểm tra của huyện: 

1. Ông Vũ Anh Đức : Phó Trưởng phòng KT&HT huyện - Trưởng đoàn  

2. Ông Đặng Xuân Thủy : Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện - Thành viên 

3. Ông Lê Văn Lợi : Chuyên viên phòng KT&HT huyện - Thành viên 

- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá việc xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo các nội dung nêu tại 

mục 2, phần II Kế hoạch này; tổng hợp kết quả kiểm tra và tham mưu, đề xuất các 

giải pháp chỉ đạo thực hiện, báo cáo UBND huyện theo quy định. 
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- Nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cho Trưởng đoàn 

phân công. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Nội dung kiểm tra: 

2.1. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các 

xã, thị trấn. 

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Sự tuân thủ của UBND xã, thị trấn đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các 

quy định có liên quan khác và yêu cầu của pháp luật liên quan. 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 

định trong hệ thống quản lý chất lượng. 

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện 

hành động khắc phục các điểm không phù hợp. 

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng (nếu có). 

- Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

2.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 101/QĐ-

BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên 

quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Việc người đứng đầu UBND xã, thị trấn xác nhận hiệu lực của Hệ thống 

quản lý chất lượng. 

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, 

tổng hợp; niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và đăng tải trên trang thông tin 

điện tử (nếu có). 

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng. 
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3. Địa điểm: Tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, thị trấn có liên quan. 

4. Đối tượng và thời gian kiểm tra: 

STT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra 

1.  UBND xã Thọ Nghiệp từ 08h00’, ngày 10/11/2021 

2.  UBND xã Xuân Phú từ 09h30’, ngày 10/11/2021 

3.  UBND xã Xuân Đài từ 14h00’, ngày 10/11/2021 

4.  UBND xã Xuân Bắc từ 15h30’, ngày 10/11/2021 

5.  UBND xã Xuân Thượng từ 08h00’, ngày 11/11/2021 

6.  UBND xã Xuân Châu từ 09h30’, ngày 11/11/2021 

7.  UBND xã Xuân Hồng từ 14h00’, ngày 11/11/2021 

8.  UBND xã Xuân Ngọc từ 15h30’, ngày 11/11/2021 

9.  UBND xã Xuân Ninh từ 08h00’, ngày 12/11/2021 

10.  UBND xã Xuân Hòa từ 09h30’, ngày 12/11/2021 

11.  UBND xã Xuân Kiên từ 13h30’, ngày 12/11/2021 

12.  UBND thị trấn Xuân Trường từ 14h45’, ngày 12/11/2021 

13.  UBND xã Xuân Vinh từ 15h50’, ngày 12/11/2021 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch. 

2. UBND các xã, thị trấn được kiểm tra bố trí địa điểm, thành phần làm việc 

(gồm đồng chí Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách hệ thống quản lý chất lượng 

ISO của xã, thị trấn); chuẩn bị nội dung báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan để 

phục vụ Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; các đồng chí 

thành viên Đoàn kiểm tra; UBND các xã, thị trấn có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 
 

 

 

Vũ Tuấn Dương 
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