
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN HOA UI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /KH-UBND Hoa Lu', ngày tháng 3 nàm 2020 

KE HOACH 
Duy trI, cãitin h thng quail 1 chat lirçrng theo 

Tiêu chuân TCVN Iso 9001: 2015 Ham 2020 

Can cir quyt djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tithng 
ChInh phü ye vic áp dicing H thng quãn 1 cht lucing theo Tiêu chun quôc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào ho?t dng cüa các cci quan, t chirc thuc h 
thng hành chInh Nhà nhxâc; 

Can cir K hoch s 58/KH-UBND ngày 23/4/20 19 cüa UBND tinh Ninh 
BInh v vic chuyn di, áp dyng H thng quàn 1 chat 1uçng theo Tiêu chun 
quc gia TCVN ISO 9001:2015 ti các Co quan hành chInh nba nuâc tinh Ninh 
BInh giai doan 20 19-2020; 

Can cir K hoach s 67/KH-UBND ngày 09/5/2019 cüa UBND huyn v 
vic chuyn di, áp diing H thng quân 1 ch.t luçing theo Tiêu chun quc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tai  các co quan hành chInh nhà nuc trên dja bàn huyn 
giai do?n 20 19-2020, 

UBND huyn Hoa Lu xây dirng Ké hoach  duy trI và cài tin h thng quàn 
1 chat hrçing theo Tiêu chun TCVN ISO 9001: 2015 nàm 2020, cii th nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Myc dIch: 
- Tiêp tiic duy trI áp diing hiu qua H thng quán 1 cht luçmg theo Tiêu 

chun TCVN ISO 9001: 2008 vào các hot dng cüa Uy ban nhân dan huyn dà 
ban hành näm 2019 và chuyn di sang phiên bàn TCVN ISO 9001:2015. 

- Ap ding H thng quãn 1 cht hrcmg theo Tiêu chun TCVN ISO9001: 
2015 vào giái quyt quy trInh xü 1 cong vic hcp 1, khoa h9c, phU hcrp vâi quy 
djnh cüa pháp 1ut; tto diu kiin d ngthi thrng du co quan kim soát disçc qua 
trInh giài quyt cong vic trong co quan, nâng cao hiu qua thirc hin nhim vi 
cài each hành chInh Nhà nithc theo k hoch và nâng cao hiu qua lam vic cüa 
can b, cong chi'rc thuc UBND huyn d hoàn thành k hoach thrçc giao. 

2. Yêu cu: 
- Duy tn, áp diing H thng quán I chit 1uçng theo Tiêu chun ISO trong 

hoat dng cüa UBND huyn dã ban hành. 
- Thuông xuyOn rà soát, chinh sua, b sung kjp thvi các quy trInh giãi 

quyt cong yjéc theo các yan ban huâng dn và phü hçip yâj thuc t. 
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- Xác djnh rô chüc nàng, nhim vu, quyên hn cüa trng b phn, cá nhân 
trong c quan, dan vj tham gia giãi quyêt cong vic. 

II. NQI DUNG CONG VIC 

TT Ni dung Don v thtrc hiên 
Thri gian 

hoàn thành 

Lp k hoach chuyn di mi1c tiêu cht 
h.rçing, dánh giá ni b, duy trI cái tin h 
thng quân l chat hxçing theo Tiêu 
chun TCVN Iso 9001: 2008 sang 
phiên bàn TCVN ISO 9001:2015 

Phông Tu pháp 
Hoàn thành trong 
tháng 4 nàm 2020 

2 
)(ãy drng milc tiêu cht luçng cüa 
UBND huyn näm 2020 

Phông Tu pháp 
Hoãn thành trong 
tháng 5 näm 2020 

3 
Tp hun htr&ng dn áp diing HTQLCL 
dã xây dirng, cp nht theo Tiêu chun 
quc gia TCVN ISO 9001:20 15 

Phông Tu pháp 
Hoàn thành trong 
tháng 7 nãm 2020 

E&à soát các quy trInh, quy djnh phU hqp 
vài van bàn QPPL 

Các phông chuyên 
mon 

Thuông xuyên 

To chirc h9p xem xét cüa lãnh dao v 
h thng quân l chat hrçng 

Länh do UBND 
huyn 

Tháng 10/2020 

6 
T chüc hçp dánh giá cht lung 
nôi bô 

Các phông chuyên 
mon 

Tháng 10/2020 

Tuân thu thuc hiên các quy trInh dã ban 
hành 

Các phOng chuyên 
mon 

Thung xuyên 

8 
Khào sat sr hài lông cüa to chirc, cá 
nhân có lien quan 

Trung tam 01 cüa 
lien thông huyn 

Tháng 9/2020 

9 

Cp nht, chinh süa, b sung các quy 
trInh, thu tic trofig h thng tàiJiu h 
thng quàn 1 chit luqng theo yêu cu 
cüa Tiêu chu 
9001:2015

h
q gia TCVN ISO 

Các phông chuyên 
mon 

Thirng xuyên 

10 
Báo cáo kt qua thrc hin duy trI h 
thong quàn l ch.t lung 

Phông Tu pháp Tháng 11/2020 

III. TO CHUC TH!JC HIEN 

1. Phông Tir pháp 
- Co trách nhim theo dOi, don d&, kirn tra vic thirc hin K hoach nay. 
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Nguyn uc Hu'ng 

- Tng hgp kt qua thirc hin duy trI áp diing H thng quàn 1 cht Iuqng 
theo Tiêu chun TCVN Iso 9001: 2015 cüa Uy ban nhân dan huyn dã thrc 
hin trong näm 2020. 

- Duy trI mi quan h vOi S& Khoa hQc-Công ngh tinh, kjp thii báo cáo 
cac vung mAc trong qua trInh thirc hin Ké hoach nay. 

- Tong hcp, báo cáo Lãnh dto UBND huyn và cAp trên theo dung quy 
djnh. 

2. Các phông chuyên mon cüa UBND huyn: 
- Nghiêm tiac duy trI thirc hin các quy djnh dä xây dmg và ban hành. 
- Sau khi t chüc dánh giá thI tip tic tin hành khAc phiic, chinh süa, hoàn 

thiên 1a  các quy trInh theo yêu cAu cüa Tiêu chuAn quc gia TCVN ISO 
9001:2015 (nu có sirthaydi). 

3. UBND cac xa, th1 tran 
- Trên cci sâ K hoich nay, UBND các xä, thj trAn xây drng Kê hoch 

chuyn di duy trI và cài tin h thng quãn 1 chAt luqng theo Tiêu chuAn 
TCVN ISO 9001:2015 (dcii vó'i xd Ninh Hôa, Ninh Giang); kê hoach duy trI theo 
Tiêu chuân ISO 9001:2015 (dói vái xã Ninh Khang, Ninh M9, Traràng Yên, 
Ninh Hal, TTTT, Ninh Van); k hoach xây dirng h thng quãn 1 chAt luçmg 
theo Tiêu chuAn TCVN ISO 9001:2015 (&i vài xã Ninh An, Ninh Tháng, Ninh 
Xuán) cüa &Yn vi mInh d thixc hiên. 

- Djnh kS'  báo cáo kt qua thrc hin v UBND huyn (qua phông Tar pháp,). 

Trên day là K hoach  duy trI, câi tin h thng quãn 1 chAt luçing theo tiêu 
chuAn TC\TN ISO 9001: 2015 cüa UBND huyn Hoa Lu nAm 2020, yeu cAu cac 
Tmng phông chuyên mon cUa UBND huyn, Chü tjch UBND các xâ, thj trAn 
nghiêm tüc thirc hin d dam bào tin d d ra dng thii dam báo tin d 
chung./. 

No'i nhân: 
- S Khoa hc và Cong ngh; 
- TT. Huyn üy; HDND huyn; 
- Chü tjch, PCT. UBND huyn; 
- BCD Iso 9001:2008 huyn; 
- Các ca quan chuyên mon thuc huyn; 
- UBND các xä, thj trân; 
- L.ru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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