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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng  

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

tại các cơ quan, đơn vị năm 2020  
  

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-BCĐ ISO ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo 

ISO huyện về triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc 

năm 2020. Ban chỉ đạo ISO huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập trung đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020. 

- Đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phát hiện sử 

không phù hợp so với yêu cầu đã quy định trong hệ thống tài liệu để tiếp tục sửa 

đổi, bổ sung và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.   

2. Yêu cầu 

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển 

khai HTQLCL ISO 9001 bám sát theo Kế hoạch Kế hoạch số 114/KH-BCĐ ISO 

ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo ISO huyện. 

Việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL phải đảm bảo gắn với việc quản lý 

các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý, đồng bộ với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá trực tiếp: Đối với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ 

tầng; Tài chính và Kế hoạch; Thanh tra huyện; Văn hóa và Thông tin. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng riêng: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên 

và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tự đánh giá đánh giá việc áp dụng, duy trì, 

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020. 

 3. Tùy vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh đơn vị được đánh giá. 



III. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ 

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

a) Phạm vi áp dụng của HTQLCL. 

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

quyết công việc cho cán bộ, công chức trong phạm vi áp dụng HTQLCL. 

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001. 

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

định trong HTQLCL. 

đ) 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. 

e) Hoạt động xử lý. 

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL. 

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

a) Sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá 

trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. 

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL.  

c) Việc thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9001. 

d) Việc thực hiện cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật. 

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

HTQLCL.  

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

- Cơ quan chịu sự kiểm tra đánh giá báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL tại 

đơn vị.  

- Đoàn kiểm tra đánh giá tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị. 

- Tổ chức đánh giá chéo giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng. 

IV. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ 
 

TT Ngày, tháng, năm Thời gian Đơn vị chịu sự kiểm tra 

1 21/11/2020 
7 giờ 30 đến 11giờ 

30 phút 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Kinh tế và Hạ tầng.  

2 21/11/2020 
14giờ 00 đến 17 

giờ 30 phút 

Tài chính và Kế hoạch; Thanh tra 

huyện; Văn hóa và Thông tin. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

phổ biến, quán triệt Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời chuẩn bị chuẩn 

bị Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại đơn vị (theo mẫu gửi kèm Kế 

hoạch này). 

2. Chuẩn bị tài liệu HTQLCL, hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra (gồm: hồ 

sơ đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo; Kế hoạch triển khai ISO của năm; 

Quyết định ban hành tài liệu áp dụng hệ thống; Quyết định công bố + Danh mục 

các quy trình liên quan đến giải quyết TTHC...).  

3. Giao cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

ISO thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tại các cơ quan, đơn vị năm 2020. 

4. Đoàn kiểm tra đánh giá ISO có trách nhiệm lập chương trình đánh giá, 

thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra đánh giá; tổng hợp, tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện đánh giá nội bộ năm 2020 và kết quả 

khắc phục đánh giá. 

Ban chỉ đạo ISO huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị 

phản ánh thông qua (Tổ giúp việc BCĐ ISO huyện) để phối hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ và Tổ giúp việc ISO huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO HUYỆN 

 

 

 
 
 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 

 


