
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

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 2022 

  
 

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 2022 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 HTQLCL 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, cải tiến 

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 Lê Văn Lợi : Chuyên viên Phòng KT&HT huyện - Thành viên 

3. Nguyễn Thanh Tùng : Chuyên viên Phòng Tư pháp 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 các 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. 

3. Địa điểm: Tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn. 

4. Đối tượng và thời gian kiểm tra: 
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TT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra 

1 UBND xã Xuân Hồng Từ 7h30’ đến 8h30’’ ngày 22/11/2022 

2 UBND xã Xuân Châu Từ 9h00’  đến 10h00’ ngày 22/11/2022 

3 UBND xã Xuân Thượng Từ 10h30’  đến 11h30’ ngày 22/11/2022 

4 UBND xã Xuân Thủy Từ 13h30’ đến 14h30’ ngày 22/11/2022 

5 UBND xã Xuân Thành Từ 15h00’ đến 16h00’’ ngày 22/11/2022 

6 UBND xã Xuân Phong Từ 7h30’ đến 8h30’’ ngày 23/11/2022 

7 UBND xã Xuân Đài Từ 9h00’  đến 10h00’ ngày 23/11/2022 

8 UBND xã Xuân Tân Từ 10h30’  đến 11h30’ ngày 23/11/2022 

9 UBND xã Xuân Phú Từ 13h30’ đến 14h30’ ngày 23/11/2022 

10 UBND xã Thọ Nghiệp Từ 15h00’ đến 16h00’’ ngày 23/11/2022 

11 UBND xã Xuân Trung Từ 7h30’ đến 8h30’’ ngày 24/11/2022 

12 UBND xã Xuân Phương Từ 9h00’  đến 10h00’ ngày 24/11/2022 

13 UBND xã Xuân Bắc Từ 10h30’  đến 11h30’ ngày 24/11/2022 

14 UBND xã Xuân Vinh Từ 13h30’ đến 14h30’ ngày 24/11/2022 

15 UBND xã Xuân Ngọc Từ 15h00’ đến 16h00’’ ngày 24/11/2022 

16 UBND thị trấn Xuân Trường Từ 7h30’ đến 8h30’’ ngày 25/11/2022 

17 UBND xã Xuân Kiên Từ 9h00’  đến 10h00’ ngày 25/11/2022 

18 UBND xã Xuân Tiến Từ 10h30’  đến 11h30’ ngày 25/11/2022 

19 UBND xã Xuân Hòa Từ 13h30’ đến 14h30’ ngày 25/11/2022 

20 UBND xã Xuân Ninh Từ 15h00’ đến 16h00’’ ngày 25/11/2022 

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, kết quả tự chấm điểm theo biểu 

mẫu kèm theo và các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn kiểm tra. (Báo cáo 

tự chấm điểm yêu cầu gửi về phòng Kinh tế và hạ tầng trước ngày 21/11/2022). 

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 nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo 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  

 

 

 
 

 

 

Vũ Tuấn Dương 



4 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, THỊ TRẤN… 

 

Số:       /  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Xuân Trường, ngày       tháng     năm 2021 

 

I. Thông tin chung 

Tổ chức cơ quan đơn vị, các đơn vị trực thuộc (nếu có); Quá trình triển khai thực 

hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO; Các thay đổi lớn đối với HTQLCL ISO (nếu 

có). 

II. Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
 

 

TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

I 
Duy trì thực hiện, cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng  
65   

 

1 Đào tạo, tập huấn 2,0    

1.1 

Tự tổ chức lớp đào tạo, tập 

huấn nội bộ cập nhật kiến thức 

về hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 

1,0  Kế hoạch đào 

tạo, tài liệu đào 

tạo, danh sách 

tham dự tập huấn 

của đơn vị 

Điều 7.2 

1.2 

Tự tổ chức lớp đào tạo, tập 

huấn nội bộ về đánh giá hệ 

thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 

1,0  

Điều 7.2 

2 
Xây dựng kế hoạch duy trì, 

cải tiến thực hiện tại cơ quan 
1,0   

Điều 8.1 

 

Xây dựng kế hoạch duy trì, cải 

tiến thực hiện ISO  03 năm 

gần nhất 

1,0 

 

- Kế hoạch thực 

hiện trong 03 

năm gần nhất 

- Kế hoạch được 

gửi về Sở KHCN 

trước 25/5 hàng 

năm 

 

Không đủ 03 năm gần nhất 1  

Không có 
0 
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TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

3 
Quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo ISO 
1,0   

 

3.1 
Có Quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo ISO còn hiệu lực 
0,5  

Quyết định của 

đơn vị 

Điều 5.3 

3.2 

Quyết định có phân công 

nhiệm vụ cụ thể từng thành 

viên 

0,5  

4 Chính sách chất lượng 1,0    

4.1 

Được lãnh đạo cao nhất ban 

hành, được công bố ở đơn vị 

tại vị trí dễ quan sát 

0,5  

- Phải chi phối 

được các hoạt 

động tác nghiệp 

hàng ngày của cơ 

quan 

- Thẩm định 

Thực tế 

Điều 5.2.1 

Điều 5.2.2 

4.2 
Được truyền đạt và thấu hiểu 

trong cơ quan 
0,5  

5 Mục tiêu chất lượng 3  - Nhất quán với 

Chính sách chất 

lượng; Đo lường 

được; Được 

truyền đạt, theo 

dõi, cập nhật khi 

thích hợp; Duy trì 

thông tin dạng 

văn bản về mục 

tiêu chất lượng. 

- Thẩm định thực 

tế 

Điều 6.2 

5.1 
MTCL của đơn vị, MTCL của 

các phòng, ban 
1  

5.2 
Có kế hoạch thực hiện MTCL, 

của đơn vị, các phòng, ban 
1  

5.3 
Có đánh giá kết quả thực hiện 

MTCL 
1  

6 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ 12    

6.1 
Có danh mục tài liệu nội bộ  

1  
Danh mục tài liệu 

nội bộ 

Điều 7.5 

6.2 

Có danh mục tài liệu bên 

ngoài, tài liệu bên ngoài được 

lưu giữ theo quy định 

1  
Danh mục tài liệu 

bên ngoài 

6.3 

Danh mục hồ sơ của đơn vị và 

của các phòng ban chuyên 

môn 

2 

 Danh mục hồ sơ 

Chỉ có danh mục hồ sơ của 

đơn vị 
1 

6.4 Có phiếu yêu cầu viết/ sửa quy 1  Phiếu yêu cầu viết/ 
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TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

trình sửa 

6.5 

100% hồ sơ giải quyết TTHC 

được lưu giữ theo yêu cầu của 

quy trình ISO 

3 

 

Thẩm định thực 

tế 

Điều 7.5 

Trên 80% hồ sơ giải quyết 

TTHC được lưu giữ theo yêu 

cầu của quy trình ISO 

2 

Dưới 80% hồ sơ giải quyết 

TTHC được lưu giữ theo yêu 

cầu của quy trình ISO 

0 

6.6 

Tài liệu, hồ sơ  được sắp xếp 

gọn gàng, ngăn nắp theo yêu 

cầu của quy trình ISO 

3 

 

Điều 7.5 

Tài liệu, hồ sơ được sắp xếp 

theo cách của đơn vị và các 

phòng ban 

1 

Tài liệu hồ sơ chưa được sắp 

xếp theo yêu cầu của quy trình 

ISO 

0 

7 Họp xem xét của lãnh đạo 8    

7.1 

Đủ hồ sơ họp xem xét lãnh 

đạo 03 năm gần nhất  
4 

 

Hồ sơ họp xem 

xét 03 năm gần 

nhất 

Điều 9.3 

Không đủ hồ sơ cho 03 năm 

gần nhất 
2 

Không đủ hồ sơ 0 

7.2 

Đầy đủ báo cáo của các phòng 

ban và biên bản họp xem xét 

có đầy đủ nội dung theo đúng 

quy trình 

4 

 

Đầy đủ báo cáo của các phòng 

ban và biên bản họp xem xét 

chưa rõ ràng, thiếu nội dung 

2 

Không đầy đủ báo cáo của các 

phòng ban và biên bản họp 

xem xét cho 03 năm gần nhất 

1 

Không đủ hồ sơ 0 

8 Đánh giá nội bộ 12    

8.1 Có hồ sơ đánh giá nội bộ 03 5  Hồ sơ đánh giá Điều 9.2 
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TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

năm gần nhất nội bộ 03 năm 

gần nhất 
Không đủ hồ sơ cho 03 năm 

gần nhất 
2 

Không có hồ sơ   0 

8.2 

Hồ sơ đánh giá nội bộ đầy đủ 

theo quy trình, thể hiện được 

việc đánh giá toàn diện hệ 

thống và hình thành các phiếu 

khắc phục, phòng ngừa và cải 

tiến 03 năm gần nhất 

7 

 

Không đủ hồ sơ cho 03 năm 

gần nhất 
3 

Không có hồ sơ   0 

9 
Hoạt động khắc phục, phòng 

ngừa và cải tiến 
8   

 

 

Có đủ hồ sơ khắc phục phòng 

ngừa cải tiến hàng năm; nội 

dung phản ánh thực chất hoạt 

động.  

8 

 
Hồ sơ 03 năm 

gần nhất 

Điều 10.2 

Có đủ hồ sơ khắc phục phòng 

ngừa cải tiến hàng năm; nội 

dung sơ sài, không thể hiện rõ 

việc phòng ngừa và cải tiến.  

5 

Không đủ hồ sơ cho 03 năm 

gần nhất 
3 

Không có hồ sơ   0 

10 

Việc tuân thủ thực hiện các 

quy trình tác nghiệp để giải 

quyết thủ tục hành chính 

15   

 

10.1 

100% hồ sơ xử lý công việc 

tuân thủ theo quy trình ISO. 
10 

 Thẩm định thực 

tế 

Điều 8.5.1 

Trên 80% hồ sơ xử lý công 

việc tuân thủ theo quy trình 

ISO. 

7 

Trên 50% hồ sơ xử lý công 

việc tuân thủ theo quy trình 

ISO. 

3 

 Dưới 50% hồ sơ xử lý công 0  



8 

TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

việc tuân thủ theo quy trình 

ISO. 

10.2 

100% hồ sơ giải quyết công 

việc được lưu giữ theo yêu cầu 

của tiêu chuẩn ISO 

3 

 

Trên 80% hồ sơ giải quyết 

công việc được lưu giữ theo 

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

1 

Dưới 80% hồ sơ giải quyết 

công việc được lưu giữ theo 

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

0 

10.3 

Sửa đổi kịp thời 100% quy 

trình ISO khi có sự thay đổi 

văn bản pháp lý 

2  

Sửa đổi kịp thời  trên 80% quy 

trình ISO khi có sự thay đổi 

văn bản pháp lý 

1  

Sửa đổi kịp thời  dưới 80% 

quy trình ISO khi có sự thay 

đổi văn bản pháp lý 

0  

11 Công bố phù hợp tiêu chuẩn 1    

11.1 

Bản công bố HTQLCL phù 

hợp tiêu chuẩn đúng quy định; 

Niêm yết tại cơ quan và đăng 

tải trên trang thông tin điện tử 

của cơ quan (nếu có) 

0,5  

Bản công bố 

 

11.2 

Thông báo bằng văn bản đến 

Sở KH&CN theo dõi và tổng 

hợp 

0,5  

12 
Thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo 
1  - 

 

12.1 Thực hiện báo cáo đúng hạn 0,5    

12.2 

Cung cấp thông tin về thay đổi 

của hệ thống, bản công bố phù 

hợp về Sở KH&CN 

0,5  - 

 

II 

Thực hiện theo đúng quy 

định của Bộ KHCN về mô 

hình quản lý chất lượng ISO 

10   
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TT Nội dung thực hiện 
Thang 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Điều 

khoản tiêu 

chuẩn 

1 

Có quy trình/hướng dẫn: Đủ 

quy trình/hướng dẫn theo mô 

hình khung của Bộ KH&CN 

3  

- Danh mục tài liệu 

hệ thống quản lý 

chất lượng 

- Danh mục Thủ 

tục hành chính 

đã được phê 

duyệt của đơn vị 

 

2 Có quy trình quản lý nội bộ 2   

2.1 

Có quy trình quản lý không 

phải TTHC nhưng theo chức 

năng nhiệm vụ được giao  

1  

 

2.2 
Có quy trình nội bộ quản lý 

hoạt động cơ quan 
1  

 

2.3 

Quy trình giải quyết TTHC 

bao phủ 100% thủ tục hành 

chính 

5 

 

 

 Quy trình giải quyết TTHC 

bao phủ trên 80% thủ tục hành 

chính 

3 

 

Quy trình giải quyết TTHC 

bao phủ trên 50% - 80% thủ 

tục hành chính 

1 

 

Quy trình giải quyết TTHC 

bao phủ dưới 50% thủ tục 

hành chính 

0 

 

 Tổng cộng 75    

III. Các đề xuất kiến nghị (nếu có): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Đại diện cơ quan, đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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