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KẾ HOẠCH 

Duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Trực Nội năm 2023 

 

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 9001:2015 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/QĐ-TTg; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

UBND xã Trực Nội xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ 

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

2023 với các nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 (HTQLCL) tại UBND xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải 

quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong cung cấp dịch vụ hành chính công. 

- Chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi 

công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân công dân có liên quan; minh 

bạch hóa các quy trình giải quyết TTHC. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã. 

- Rà soát, chỉnh sửa các quy trình giải quyết TTHC phù hợp quy định của 

pháp luật; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân trong thực 

thi công vụ, giải quyết TTHC. 

- Đánh giá khách quan, toàn diện việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL 
tại các cơ quan. 

II. Phạm vi, đối tượng 
Các ngành thuộc UBND là đối tượng bắt buộc áp dụng (quy trình nội bộ) 

HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. (chi tiết tại Phụ lục II). 
III. Nội dung thực hiện (chi tiết tại Phụ lục I) 
1. Thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã. 



2. Tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. 
3. Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại các cơ quan đang duy 

trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL TTg. 
IV. Tổ chức thực hiện 
1. Thư ký ISO 
- Chủ trì, phối hợp với các ngành thuộc UBND xã, triển khai thực hiện Kế 

hoạch đảm bảo yêu cầu, nội dung, tiến độ đề ra. 
- Tổ chức theo dõi, đôn đốc các công chức duy trì, áp dụng và cải tiến 

HTQLCL theo kế hoạch này. 
- Tham mưu cho UBND xã tổ chức 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. 

- Tổ chức kiểm tra việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL gắn với cải 
cách hành chính; tổng hợp kết quả báo cáo UBND xã, UBND huyện và Sở Khoa 

học và Công nghệ theo quy định. 
2. Công chức Tài chính – Kế toán 
- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho các ngành thuộc UBND xã duy 

trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo khả năng cân đối ngân sách. 
3. Các ngành thuộc UBND xã 
- Chịu trách nhiệm về việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL vào hoạt 

động tại cơ quan theo nội dung yêu cầu. 
- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của UBND huyện và Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

4. Lãnh đạoUBND xã. 

- Chịu trách nhiệm về việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL vào hoạt 

động tại cơ quan theo nội dung yêu cầu. 

- Chỉ đạo đội ngũ công chức tìm hiểu về HTQLCL và đủ năng lực để kiểm 

tra, đánh giá việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL. 

- Chỉ đạo Công chức chuyện môn xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi ngân 

sách địa phương để duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. 

Căn cứ Kế hoạch của UBND xã, các ngành thuộc UBND xã tổ chức, triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ngành thuộc UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bon 
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