UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 02 /KH-UBND

Điền Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Điền Hòa năm 2022
Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ
tướng Chinh phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quy định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO
và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của
UBND huyện Phong Điền về việc Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại UBND huyện
Phong Điền năm 2022;
UBND xã Điền Hòa ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và
cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm
2022 trong hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
a. Mục đích
- 100% thủ tục hành chính thuộc thẫm quyền giải quyết của UBND xã
thực hiện theo quy trình, xử lý công việc đảm bào, phù hợp với Hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo thủ trưởng cơ quan trong hoạt
động duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
- Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá, duy trì áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng cán bộ, công chức tại cơ quan.
b. Yêu cầu
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các quy trình áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan.
- Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa
thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận với nhau, giữa cơ quan với các cá
nhân, tổ chức.
- Xây dựng mở rộng, cải tiến quy trình giải quyết công việc một cách
khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện.
- Phân công rõ chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ, công
chức trong cơ quan

2. Nhiệm vụ thực hiện: Trên cơ sở mục đích và yêu cầu đề ra UBND xã
cần tập trung thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:
STT

Nội dung công việc

Bộ phận thực
hiện

Sản
phẩm

Thời gian
hoàn
thành

Quyết
định

Tháng
01/2022

I

Mục tiêu chất lượng

1

Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022
của xã

Văn phòng
Thống kê xã

2

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2015

Văn phòng
Thống kê xã

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện mục
tiêu chất lượng đình kỳ quý, 6 tháng, năm
Đánh giá nội bộ

Văn phòng
Thống kê xã

1

Ban hành kế hoạch đánh giá nội bộ
HTCL của xã

Văn phòng
Thống kê xã

2

Xây dựng Kế hoạch, Chương trình và
thành lập Đoàn tiến hành đánh giá nội bộ

Văn phòng
Thống kê xã

3

Tổ chức đánh giá nội bộ xã năm 2022

Các bộ phận
liên quan

4

Kiểm tra hành cộng khắc phục sau đánh
giá cấp xã

Các bộ phận
liên quan

3
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III

Kế hoạch

Báo cáo

Tháng
01/2022
Theo định
kỳ

Tháng
1/2022
Theo thời
Kế hoạch gian kế
hoạch
Báo cáo
Tháng
đánh giá
9/2022
nội bộ,
Báo cáo
Tháng
khắc
10/2022
phục
Kế hoạch

Về rà soát, điều chính và xây dựng quy trình ISO
Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình
phù hợp với các văn bản quy phạm pháp
luật; Tham mưu xây dựng, ban hành lại
các quy trình, quy định theo yêu cầu ISO

Các bộ phận
chuyên môn
phối hợp

2

Tham gia tập huấn ISO

Các bộ phận
chuyên môn
phối hợp

Kế hoạch
bồi
dưỡng,
tập huấn

Thường
xuyên

3

Tổng hợp và báo cáo tình hình rà soát,
sửa đổi bổ sung các quy trinh theo ISO
9001: 2015

Văn phòng
Thống kê xã

Báo cáo

Tháng
11/2022

1

IV

Tổ chức họp xét lãnh đạo

Thường
xuyên

Lãnh đạo UB
xã, BCĐ và các
thành viên

1

Tổ chức họp xem xét lãnh đạo

V

Công bố lại hệ thống phù hợp vứi tiêu chuẩn ISO

1

Rà soát các thủ tục, công bố lại Hệ thống
quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, mở
rộng phạm vi áp dụng Hệ thống

Văn phòng
Thống kê xã

2

Báo cáo kết quả thực hiện áp dục, duy
trình và cải tiến HTQLCL tại UB xã theo
quyết định

Văn phòng
Thống kê xã

Biên bản
họp

Quyết
định
Quyết
định

Tháng
11/2022

Tháng
12/2022
Tháng
12/2022

3. Tổ chức thực hiện
- Giao trách nhiệm Ban Chỉ đạo ISO xã trực tiếp chỉ đạo triển khai các
nhiệm vụ theo Kế hoạch.
- Giao trách nhiệm Văn phòng - Thống kê xã:
+ Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
nội dung theo Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến
hệ thống quản lý chất lượng đã thực hiện trong năm 2022.
+ Tham mưu UBND xã một số nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo,
điều hành của lãnh đạo UBND xã, Ban chỉ đạo ISO xã.
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến hệ
thống quản lý chất lượng đã thực hiện năm 2022.
- Các bộ phận chuyên môn căn cứ Kế hoạch của UBND xã, nghiêm túc
duy trì áp dụng và cải tiến các quy trình, thủ tục đã xây dựng và ban hành đảm
bảo hoạt động giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính
theo tiêu chuẩn ISO một cách hiệu quả, phục vụ tốt cho công dân, tổ chức,
doanh nghiệp.
- Rà soát thủ tục hành chính còn lại để xây dựng quy trình thủ tục hành
chính thuộc đơn vị phụ trách theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Thường xuyên kiểm soát quá trình giải quyết công việc theo hệ thống
quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng duy
trì, cải tiến trong hoạt động của cơ quan mình.
- Nghiêm túc khắc phục, chỉnh sửa quy trình, quy định (nếu có) sau khi
Ban chỉ đạo ISO xã tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ.
Trên đây là Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2022, UBND xã yêu cầu các bộ
phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có

vướn mắc, khó khăn đề nghị liên hệ với Văn phòng - Thống kê xã để được
hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng nội vụ huyện;
- Ban chỉ đạo ISO xã;
- Chủ tịch, PCT-UBND xã;
- Các bộ phận chuyên môn xã;
- Lưu: VT.
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