
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Thuận Nam, ngày        tháng 02 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước  

trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu 

- Tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (viết tắt là HTQLCL) đối với 

các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho 02 xã Nhị Hà và Phước 

Ninh theo đúng tinh thần tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch 

số 508/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

- Tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 

UBND các xã. 

- Thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với 02 xã Nhị 

Hà và Phước Ninh. 



2 

 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ 

quan hành chính huyện Thuận Nam năm 2021 nhằm kiểm soát hiệu lực, hiệu 

quả việc áp dụng HTQLCL. 

3. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp khác (kinh phí đảm bảo 

ISO) thuộc dự toán ngân sách năm 2021.  

4. Tổ chức thực hiện:  

a) Các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện: 

- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

mình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. 

- Cử lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa đào 

tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu cải 

cách thủ tục hành chính. 

b) Ủy ban nhân dân các xã:  

- Xây dựng kế hoạch triển khai việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng trên địa bàn xã. Thực hiện duy trì, cải tiến, nâng cấp Hệ thống quản lý 

chất lượng TCVN ISO 9001 đảm bảo chất lượng và hiệu quả;   

- Thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 2 xã Nhị Hà 

và Phước Ninh trong năm 2021. 

- Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức am hiểu chuyên sâu về Hệ thống 

quản lý chất lượng đủ năng lực để tham mưu quản lý hoạt động áp dụng ISO 

trên địa bàn. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ, kịp thời khắc phục sai sót, thường 

xuyên có hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu 

lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. 

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng về Ủy ban nhân 

dân huyện. 

c) Phòng Tài chính và Kế hoạch: 

Theo dõi việc sử dụng kinh phí được cấp phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

d) Phòng Nội vụ:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 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 xã 
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trên địa bàn huyện gắn với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng. 

e) Văn Phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện: 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra việc duy trì và cải tiến 

HTQLCL tại UBND các xã. Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu báo cáo tiến độ triển 

khai xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Kế hoạch. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ 

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 15/10 hằng 

năm. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Thuận Nam về việc triển khai áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

huyện năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Khoa học và Công nghệ (b/cáo); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 

 



PHỤ LỤC 1 

Kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng  

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của UBND huyện năm 2021 

 
   

TT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện 

1  
Kế hoạch năm về xây dựng, áp dụng, duy trì, 

cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015. 

Tháng 02/2021 

2  
Phê duyệt hệ thống văn bản, tài liệu và các quy 

trình khi áp dụng. 
Tháng 08/2021 

3  
Ban hành quy trình xử lý công việc thực hiện 

đầy đủ các thủ tục hành chính. 
Tháng 08/2021 

4  
Tổ chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm 

không phù hợp. 

Thực hiện trong tháng 

09/2021 

5  
Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo, cải tiển 

hệ thống. 

Thực hiện trong tháng 

09/2021 

6  
Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của 

hệ thống. 

Thực hiện trong tháng 

09/2021 

7  
Thực hiện công bố lại sau khi có sự điều 

chỉnh, thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng. 

Thực hiện trong tháng 

10/2021 

8  Mục tiêu chất lượng năm đối với cấp phòng. Tháng 10/2021 

9  

Cập nhật văn bản QPPL liên quan đến hoạt 

động xử lý công việc thực hiện TTHC trong 

thời gian chậm nhất 03 tháng kể từ khi văn bản 

QPPL có hiệu lực thi hành. 

Thường xuyên 

10  

Thông báo bằng văn bản Bảng công bố đến 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, 

tổng hợp. 

Trước ngày 15/10/2021 



PHỤ LỤC 2 

Phụ biểu chi tiết triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn huyện năm 2021 

 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Duy trì và cải tiến 

HTQLCL TCVN 

ISO 9001:2015 

Chuyển đổi phiên 

bản sang TCVN 

ISO 9001:2015 

1 
Các Phòng chuyên môn 

thuộc UBND huyện 
X  

2 UBND xã Phước Nam X  

3 UBND xã Phước Dinh X  

4 UBND xã Phước Diêm X  

5 UBND xã Cà Ná X  

6 UBND xã Phước Minh X  

7 UBND xã Phước Hà X  

8 UBND xã Phước Ninh  X 

9 UBND xã Nhị Hà  X 
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