
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số :        /UBND-VP 

 

V/v  kiểm tra thực hiện hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

tại các cơ quan hành chính huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Mỹ Lộc, ngày       tháng 11  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

            

         Thực hiện Quyết định số 1101/QĐ-BCĐ ngày 11/11/2022 của Ban chỉ đạo ISO 

tỉnh Nam Định về việc 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 cơ quan hành 

chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022. Ngày 05/12/2022 đoàn kiểm tra ISO tỉnh 

sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện công bố và duy trì áp dụng 

HTQLCL tại các cơ quan hành chính huyện.  

Để việc kiểm tra, đánh giá kết quả tốt, UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu các cơ 

quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng như sau: 

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 

1. Rà soát, bổ sung, cập nhật, xây dựng lại danh mục thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực đơn vị mình phụ trách để kịp thời chỉnh sửa quy trình ISO đáp ứng theo quy 

định gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 01/12/2022 để tổng hợp 

báo cáo. 

2. Mục tiêu chất lượng:   

- Xây dựng mục tiêu chất lượng trong tháng 1, tháng 2 năm 2022 và gửi về 

Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 01/12/2022 để tổng hợp báo cáo. 

- Niêm yết công khai mục tiêu chất lượng của cơ quan năm 2022, có kế hoạch 

thực hiện mục tiêu chất lượng, báo cáo kết quả mục tiêu chất lượng hàng năm (lưu 

tại hồ sơ đơn vị mình các năm 2020, 2021, 2022 để phục vụ công tác kiểm tra). 

3. Kiểm soát tài liệu, hồ sơ: 

         - Xây dựng danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu bên ngoài (Thông tư, Nghị 

định… được cập nhật mới nhất), danh mục tài liệu nội bộ của đơn vị (nếu có). 

        - Tài liệu hồ sơ phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo yêu cầu quy trình 

ISO. 

 *Lưu ý: Đề nghị các cơ quan chuyên môn huyện hoàn thiện những nội dung 

trên để phục vụ đoàn kiểm tra vào ngày 05/12/2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 



  

II. UBND các xã, thị trấn: 

1. Tự đánh giá, chấm điểm HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2022 

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, UBND huyện ban hành văn bản số 3696/UBND-

VP về việc tự rà soát, đánh giá chấm điểm HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2022, thời 

gian gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/10/2022; Tuy nhiên theo thống kê 

báo cáo đến ngày 29/11/2022 có 05 xã gửi báo cáo (xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ 

Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc).  

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND 

huyện và khẩn trương gửi báo cáo về việc tự chấm điểm ISO năm 2022 theo công 

văn 3696/UBND-VP ngày 06/10/2022 về UBND huyện chậm nhất ngày 30/11/2022 

(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) để tổng hợp, lưu hồ sơ và báo cáo phục vụ 

công tác chấm điểm của Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh. 

2. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ minh chứng theo bảng biểu tự đánh giá 

chấm điểm năm 2022 của các đơn vị đã xây dựng. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy  
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