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KẾ HOẠCH  

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  

theo TCVN ISO 9001:2015 của thành phố Phan Thiết năm 2022 

 

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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc 

chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Công văn số 126/SKHCN-CCTĐC ngày 26/01/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 trong năm 2022. 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả duy trì áp dụng HTQLCL vào hoạt động 

của các cơ quan, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, 

UBND thành phố Phan Thiết xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 với các nội 

dung chính sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo triển khai thực hiện tốt, hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng 

chuyên môn thuộc UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương 

Binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Quản lý đô thị và Thanh tra thành 

phố); nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành 

chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết 

công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền.  

- Việc xây dựng và áp dụng các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; là tiêu chí để đánh giá thi 

đua, khen thưởng đối với các tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

1 

Xây dựng Kế hoạch duy trì, cải 

tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 

Quý I/2022 Thư ký ISO 

2 
Xây dựng Mục tiêu chất lượng 

năm 2022 
Quý I/2022 

QMR 

Các phòng chuyên môn 

3 

Báo cáo các hành động đã thực 

hiện theo kết luận của cuộc họp 

xem xét lãnh đạo năm 2021 

Thường xuyên 
Các phòng chuyên môn, 

Thư ký ISO 

4 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các 

Quy trình giải quyết công việc 

(nếu có) 

Quý II/2022 

Các phòng chuyên môn, 

Thư ký ISO 

 

5 
Nhận diện, xác định rủi ro,  

cơ hội 
Quý II/2022 Các phòng chuyên môn 

6 

Rà soát, cập nhật danh mục tài 

liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ, 

danh mục hồ sơ 

Thường xuyên cập 

nhật thay đổi khi có 

sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ hoặc ban hành 

mới TTHC  

Thư ký ISO, Phụ trách 

ISO của các phòng 

7 
Xây dựng kế hoạch đánh giá nội 

bộ năm 2022 
Tháng 11/2022 QMR, Thư ký ISO 

8 

Thông báo lịch trình đánh giá 

nội bộ và tiến hành đánh giá nội 

bộ 

Tháng 11/2022 

QMR, Thư ký ISO, Các 

Tổ đánh giá và các 

phòng 

9 

Báo cáo thực hiện hành động 

khắc phục sau cuộc đánh giá nội 

bộ 

Tháng 12/2022 
Các phòng, các Trưởng 

đoàn đánh giá 

10 

Tổng hợp các hành động khác 

phục trình QMR sau đánh giá 

nội bộ 

Tháng 12/2022 Thư ký ISO 

11 
Thông báo lịch họp xem xét 

lãnh đạo năm 2022 
Tháng 12/2022 QMR, Thư ký ISO 
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12 
Báo cáo thực hiện mục tiêu chất 

lượng năm 2022 
Tháng 12/2022 QMR, Thư ký ISO 

13 

Phối hợp tham gia với Sở 

KH&CN kiểm tra hoạt động 

xây dựng và áp dụng HTQLCL 

tại các cơ quan đơn vị 

Theo Kế hoạch của 

Sở KH&CN 
BCĐ ISO 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên năm 2022 của thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ông Trần Minh Duy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố - Thư ký ISO 

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo các vướng mắc trong quá trình việc 

thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015, tham mưu UBND thành phố báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo 

quy định. 

2. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch 

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 4, Thông tư số 116/2015/TTBTC ngày 

11/8/2015 của Bộ Tài chính về Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư 

vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước, tham mưu UBND thành phố phân khai kinh phí cho 

các cơ quan, đơn vị để sử dụng, triển khai các hoạt động áp dụng, duy trì HTQLCL 

theo TCVN 9001:2015 trong năm. 

3. Trưởng phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, phân loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thành phố, gắn với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL. 

4. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố xây 

dựng mục tiêu chất lượng của cơ quan năm 2022 gắn liền với nhiệm vụ được giao 

trong năm 2022 và thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng 

quy trình và tiến độ đề ra. 

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc áp dụng, duy trì HTQLCL trong giải 

quyết TTHC theo quy trình đã xây dựng theo lĩnh vực quản lý. Trong quá trình triển 

khai, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, phòng 

chuyên môn phản ánh về Ông Trần Minh Duy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố (Thư ký ISO) để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố theo 

quy định. 
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- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức 

về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL. 

- Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình triển khai, áp dụng 

HTQLCL tại đơn vị về Văn phòng HĐND và UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định. 

5. Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các phường, xã 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công 

nghệ tại Công văn số 126/SKHCN-CCTĐC ngày 26/01/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 trong năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 của thành phố Phan Thiết năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Sở KH&CN tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tp; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND tp;                        
- UBND các phường, xã; 

- Chánh, Phó Văn phòng;                                                           

- Lưu: VT, QTM (    ).  

  

 Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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