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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN HOA LU' Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Hoa Lu; ngày 2i tháng nàrn 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành vã áp ding H thông tài 1iu quãn 1 chat Itrçrng theo tiêu chuân 

Quôc gia TCVN ISO 9001 :2015 

UY BAN NHAN DAN HUYN HOA LU 

C'án ciLuçt To chic chInh qin dja phuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 

Can ci Quyêt djnh 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tithng Chin/i 
Phi v vic v viéc áp c4ing  h tho'ng quán l chát lung theo tiêu chudn TCVN 

Iso 9001:2008 vào hoqt d.5ng cza các cc' quan hành chInh nhà nw&c, 

Thirc hin KI hogch sd 47/KI-J-UBND ngày 24/3/2022 cia UBND huyii 
Hoa Lit v áp dyng, duy trl He thong quán lj chdt lupiig theo Tiêu chudn TCVN 
ISO 9001:2015 tgi UBND huyn Hoa Lit näm 2022; 

Theo d nghj cia Tritóng phông Tu' pháp - Thithng try'c Ban chi d.go ISO 

Uj ban nhdn dan huyn. 

QUYET D!NH: 

I3iêu 1. Ban hành áp dung các tài 1iu cüa h thng quãn 1 theo tiêu chuãn 

Quôc gia TC\TN ISO 9001:2015 cüa UBND huyn Hoa Liz bao gôrn các tài Ii 

nhu danh mvc  kern theo quy& djnh nay. 
Diu 2. Các phông chuyên mon trirc thuc UBND huyn có trách nhim 

nghiên cthi và thirc hin áp diing theo dung quy djnh cüa h thng tâi 1i.0 nay, 
tin hành dim h thng van ban theo TC\TN ISO 9001: 2015 vào áp ding trong 

các hot dng chuyên mOn th%rc tê. 
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Van phông I-IDND - UBND huyn, Ban chi do ISO, các phông chuyên 
mon trijc thuc UBND huyn can cur Quyt djnh thi hânh./.( 

So: 59/QD-UBND 

Noi nhmn: 
-Nhu Diêu3; 
- my VT 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
HUYN HOA LU' IE)c p - Tir do - Hinh phüc 

      

S& WU/QDUBND Hoa Lu', ngày tháng 10 nàin 2022 

QUYET D!NH 
V vic cong bô Iii H th6ng quãn J chat hrqng phü hop 

Tiêu chuãn quôc gia TCVN Iso 9001 :2015 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUY1N HOA LU 

Can cá Lut Td ch&c chInh quyn dja phz.cong ngày 19/6/2015; Luát tha dói, b 
sung rn5t sd diu cüa Lu2t T chi'rc hInh pith và Lut Td ch&c chinh quyn äia 
phu'ong so' 47/2019/QHJ4 ngây 22/11/2019; 

Can ci Quyt d/nh so' 19/QD-TTg ngày 05/3/2014 cza Thu tuz'Yng ChInh pith ye 
vic áp dyng h tho'ng quán l chdt lwcing theo tiêu chuán TCVN ISO 9001:2008 vào 

hoqt d3ng cza các co' quan, to' chi'rc thu5c h tho'ng hành chinh N/ia nu'àc; 

Gàn ci xac nh4n cüa C'hz. i/c/i U/3ND huyn Hoa Lw v vic h tho'ng quán ly chdt 

1u'qng áp dyng có hiu 4tc ngày cZtháng,JD nárn 2022; 

Theo do' nghj cüa Tru'O'ngphông Tztph4p - Thiràng try'c Ban chi dgo ISO UBND 

hzyn. 

QUYET D!NH: 

Diéu 1. Cong bô 1i H thêing quãn 1i ch.t Iuçng tai UBND huyn Hoa Lu phi 

.hp Tiêu chun quc gia TC\TN ISO 9001:2015 theo quy djnh t?i  Quyêt djnh s 

19/20 14!QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tuOng Chinh phü di vi các linh virc hot 

dng trong Phit 1c ban hành kern theo Quyt djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hârih k tir ngày k và thay the Quyêt dnh 

s 1550/QD-UBND ngày 29/10/2021 cüa UBND huyn Hoa Lu. 

EDiêu 3. Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Ban chi do ISO; các 

phOng chuyên mon trixc thutc UBND huyn chju trách nhim thi hành Quyt djnh 

này./.( 

No'! nhân: 
-NhuDiêu3; 
- SÔ Khoa hçc vã CN tinh; 
- TT.HU, 1-IDND huyn; 
- Chii tjch, PCT. UBND huyn; 
- Lisu: VT,TP. 



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

CHINH SACH CHAT L1XJNG 

M9i vic lam cüa t.p th Lãnh do và can b, cong chüc Uy ban nhân dan huyn 

du dam bâo nguyen tc và huàng ti phucmg châm: 

"MINH BACH - CHiNH XAC - DUNG LUJAT" 

Be dáp áng dtrçrc diêu nay, ban nhãn dan huyn cam kêt: 

1. Thc hin và hoàn thành t& nhim vil quán l nhà ni1ic dui s chi dao  cua 

ban nhân dan tinh. 

2. Bô may, to chirc U' ban nhân dan huyên tinh gçni, trong sch có d phârn cht vã 

näng hrc dC phçic vii t& các to chirc, cOng dan; thrc hn dOi mâi cOng tác quan i nhàrn 

dóng gop vào cOng cuc cãi each hành chInh. 

3. Can hi, Cong chirc duçic lam vic trong mOi tnl?Yng thun içi dê phát buy tn tu 

näng lirc, dit nàng suit và cht hrqng cao trong thirc thi cOng vu. 

4. Phi hcip, tang cu&ng chat chê các mM quan h giüa các b ph.n, ngành chuyên 

mon có lien quan trong cong tác quãn 1 nhà nuc, dam bâo kjp then chinh xác và hqp 

pháp d thoâi man yêu cu ngày càng cao cUa t chirc và cOng dan. 

5. Quy trInh xü l, giâi quyt cong vic hqp 1, rO rang, thng nhât, cong khai dung 

pháp 1ut, áp diving cong ngh thông tin dam bão có hiu qua cao, dáp irng yêu cAu nhim 

vv./. ,t;;i- 

Hoa Lw, ngày 4 tháng 
j) 
 nãm 2022 

KT.CHU TICH 
CHU TICH 



. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN HOA UI Dc 1p - TI!  do - Hinh phüc 

MVC TIEU CHAT LUNG 

Tap th can b, cong chfrc, viên chfrc, ngirôi lao dng UBND huyn phn du 
thtyc hiên các muc tiêu: 
1. Phn dAu 95% các chi tiêu hoàn thành sm và ye dIch triic thai han.  Nghiên ciru 

và thi.rc hiên chat chë k hoach cái cách hành chinE nhà nthc nãm 2022 cüa UBND 
tinh Ninh BInh chi dao. 
2. T chtrc tuyên truyn, quán trit 100% can b, cong chüc, viên chirc, ngLthi lao 

dng cac ni dung cn tuân thu va thc hin theo k hoach  trin khai thirc hin Chü d 
cong tác näm 2022 cüa Ban chAp hành Dâng b tinE "Ks' cumig, trách nhiin. dAy 
manh cãi cách hành chInh". 
3. Tang cng tInh cong khai, minh bach,  kin toàn và nâng cao chat 1ung pin..ic vçi. 

cUa b ph.n tip nhn và trâ kt qua thu tVc  hành chinh (met cira); thirc hin t& Cu ch 
mt ci:ra, mt cira lien thông theo Nghj djnh s 61/2018/ND-CP và Thông tu 
01!2018/TT/VPCP, tao  diu kin tt nhAt ph1ic v cho to chirc và cong dan; thrc hin 
giài quyt thu tc hành chInh di vOi tAt cá các linh vi.rc dam bâo trithc hn 40%, dung 
hçn 60%. 
4. 100% can b, cong chi:rc ducc dào tao,  bi diing v chuyên môn, nghip vi và k5' 

nãng cong via. TiOp tiic di mdi, sp xp t chirc b may dam báo tinh gn, tp trung 
nâng cao trách nhim di ngü can bO,  cong chirc phãi hiu dan, vI dan. 
5. Tip nh.n các phân hi, khiu nai  và mçi kin dóng gop cüa t chüc, cá nhân v 

k& qua giâi quyt thu tijc hành chInh. Nghiêm t1ic xu 1 100% các trung hçp vi pham 
theo diing ni dung thông tin.!. /1.' 

Hoa Lu', ngày dtháng 3 nàin 2022 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
PHO CHU T!CH 



KE HOACH TIIC HIEN 
Mtic tiêu chat Itrçrng - nIm 2022 

1. Mtjc tiêu 1. Phn du 95% các chi tiêu hoàn thành sam và v dIch tnrac thai han. Nghiên cru và thirc hin chit chê k hotch 
câi cách hành chInh nhà nithc näm 2022 cüa UBND tinh Ninh BInh chi do. 

STT Ni dung cong viêc Trách nhiêm thuc hiên 
Thai gian hoàn 

thành 
Ket qua diy kin 

1.  

Nghiên ciru, nm bt các van ban chi dao cüa 
UBND tinh, thuc tin các hoat dông trên dja bàn 
huyn, chi do các phông, ban, &in vj chü dng 
xây drng và däng k chi tiêu hoàn thành nhim 
vu näm 2022 

LanE do UBND huyn 
Các phông chuyên mon 

Tháng 03/2022 
- Nárn rô các van ban chi dgo 
- Ke' hogch thirc hin các chi 
tiêu 

2.  Xem xét và phê duyt, diu chInh và ra quyt 
cljnh phân giao phü hçip 

Lânh do UBND huyn 
Tháng 03/2022 

- KI hoach thu'c hién các chi 
tiêu 

3.  Ph bin và phân cong CBCC barn sat thuc hiên 
Tnring các phông 

chuyen mOn 
Sau tiêp rihn 

k hoch 
BCC nrn rO kl hoach 

Tuân thu thrc hin và t chirc dánh giá, báo cáo 
v lành dao UBND huyn djnh k5' hoc dt xut 

Các phàng cbuyên mon 
Theo ké hoach 

thrc hin các chi 
tiêu 

Báo cáo kt qua thtc hin 

5 
Thirc hin diu chinh kjp thai khi k hoach thuc 
hin các chi tiêu không dam bão yêu cu, nhc 
nhà ho.c có hInh thüc xü 1 khi có vi phm 

Lãnh do các phông 
chuyên mOn 

Thi.rang xuyên 
Ké hoach diéu chinh, Biên ban 

th ii (né'u co) 

2. Myc tiêu 2. T chac tuyên truyn, quán triêt 100% can bô, cOng chtrc. viên chrc, nguai lao dng các ni dung c.n tuân thu và 
thuc hin theo k hoach trin khai thirc hin ChÜ d cong tác näm 2022 ca Ban chp hành Dáng b tinh "Ks' cung, trách nhim, 
dy mnh cái cách hành chInh". 

STT Ni dung cong vic Trach nhim thiyc hin J Tho'i gian hoàn thành 
Kêtquã dy 

1 Xây drng k hoach tuyên tmyn Phông Ni vij Tháng 03/2022 Ké hogch 



tuyên truyén 

2.  Xem xét phê duyt Phông Ni 
Lrih dao  UBND huyn 

Tháng 03/2022 
p 

Ké hoach 
tuyên truyen 

3 T chirc trin khai thuc hiên 
Phông Ni 

Các phông chuyên mon 
Theo k hoach 

Gidy mài, 
danh sách 
tharn d 

4. Dánh giá k& qua sau tuyên truyn Phông Ni vii Sau thrc hin k hoach 
Báo cáo ké't 

qua 

3. Mic tiêu 3. Tang ciiô'ng tInh cong khai, minh bach,  kin toàn và nâng cao chat lugng phiic vi cüa b phn tip nhn và trá k& 
qua thu tic hành chInh (met cüa); thuc hin t& ci ch mt ctra, mt cra lien thông theo Nghj djnh s 61/2018/ND-CP và Thông 
tu 01/2018/TT/VPCP, tao  diu kin t& nht phic vçi cho t chüc va cong dan; thi.rc hin giâi quyt thu tVc  hành chInh dôi vói tat 
cã các linh v11c dam bão truOc hçn 40%, ding hçn 60%. 

STT Ni dung cong viêc Trách nhim thu'c hin Thôi gian hoàn 
thành Kt qua diii' kin 

Rà soát, niêm y& cOng khai các TTHC dam bão 
tnrc quan, hin hành theo các quy& djnh cüa 
b/ngành và UBND tinh 

Van phông HDND và 
1JBND huyn Thung 

Niêrn yt dy dü và tiVc quan 
các TTHC 

2. 
Tip timc t chirc ph bin các quy djnh cüa Nghi 
djnh s 61/20181ND-CP và Thông tu 
01/201 8/TTIVPCP 

Các CBCC trirc b phn 
TN&TKQ và CBCC 

giâi quyt TTHC tai  các 
phông chuyên mOn 

Tháng 03/2022 
100% CBCC lien quan giái 

quyé't TTHC nam rO van ban 
quy djnh 

Xây dirng chuAn quy trInh ISO trong giãi quyt 
TTHC, áp ding chat ché phiu kim soát qua 
trInh giãi quyt h sc và phn mm CNTT d 
theo döi tin d giái quyt 

Ban chi dao ISO 
các phông chuyên mon 

Bô phn TN&TKQ 
Thu'ng xuyên 

Quy trInh chuán, các ho so' 
giái quyé't thin và ding h?n 

Xtr 1 chat chê tnthng hp sai sot, chrn muon khi 
có phát sinh: 

Ban chi dao  ISO 
B phn TN&TKQ 

Khi có phát sinh 
XU' 1j trit dé các trw&ng hQp 

sai sOt 



- Vi t chrc/công dan: Van ban xin 16i 
- VOi ni bô: Theo quy trInh kim soát và xü 1 
kt qua d.0 ra cong vic không phü hçip 

Dy manh  tuyên truyn, huàng dn thrc hin djch 
yin  cong trinrc  tuyn mrc dO 3,4 

Van phông 
HDND&UBND huyn; 
UBND các xã, thj trtn 

Thumg xuyên 
T ch&c, cá nhán bi& rö và 
thvc hin duçrc djch v cong 

tryc tuyé'n 

4. Mile tiêu 4. 100% can bO,  cong chüc di.rçrc dào tao,  bôi throng ye chuyên môn, nghip vii vã k5 näng cong vini.  Tiêp tiniC dôi 
mâi, stp xp t chirc bO may dam bão tinh gun, tp trung nâng cao trách nhim dOi  ngQ can bO,  Cong chirc phãi hiu dan, vi dan 

STT NOI dung cong vic Trách nhim thiyc hin Thôi gian hoàn thành i'C tuna 1•1 

1. Ltp k hoch và t chirc thc hin dâo tao,  ph 
bin nãng cao trInh do, nhân thüc tap th can bô, 
cong chuc 

Phông NOI  vi 
Van phông UBND-HDND 

Lanh dao  UBND huyçn 
Tháng 04/2022 

' hocich dao 
tao,daotao 

2 Xac dinE va xây dm cuy dinh ye chiic nàng, 
nhiêm vu, bang mO tà cpg..'viêcnêu can) va giao 

A nhim vi cho ttxng vr.9og tac 
: 

A Cac phong chuyen mon Quy 11/2022 

Quy thnh 
CNNV, bang 

. 
mo ta cong 

VieC 

3.  B tn vâ phân con"tvic Cu th tai các 
A A Phong chuyen mon 

Lãnh dao UBND; 
Cac Phong chuyen mon 

... 
Thuang xuyen 

Các vi trI rö 
ngu'o'l, ro viec 

4.  Dãng k3' hoc chü dng tinr  t chirc các hoat  dng 
bM dir0ng v chuyên môn, nghip vini Các Phông chuyên mon Thithng xuyên 

Td chic các 
lap tap hudn 
theo k hoach 

5.  Dánh giá chat ch rnüc dO hoàn thành cong viêc, 
chap hanh cac quy dnh hang thang, quy 

Lãnh dao các phông 
chuyen mon 

Thang, Quy 
Van ban 

danh gia 

5. Miic tiêu 5. Tip nhn các phân hi, khiu nai vâ m9i kin dóng gop cüa to chirc, cá nhân v kt qua giái quyt thfi tinic 
hânh chInh. Nghiêm thc xfr 1 100% các tnrng hçcp vi phm theo thing nOi  dung thông tin 

STT NOi dung cong vic 
[ 

Trách nhirn Thôi gian hoàn thãnh 
Kêtquãdu 

kien 



S j 

+04L i 

Xây dirng phirnng pháp thu thp, khão sat do 
h.thng sr hài lông cüa cá nhân, th chüc 

Bô phn TN&TKQ Thithng xuyên 

He tng 
phiéu lá'yj 
kièn và báo 
cáo dinh Ic)) 

2. Tip thn mçi thông tin phán hi, khiéu nai hoic 
gop kin dü là nhó nht. Thành 1p ban xác 
rninh ci th d có hizrng giâi quyét, xü 1 kjp thyi 

Bô phn TN&TKQ 
Lnh dao UBND huyn Thu?mg xuyên 

Sc tiêp nhn 
thông tin 

• Thrc hin xfr 1 nghiêm minh mci tru&ng hçip 
(nu có vi phm) theo thông tin ti'r to chüc, ëá 
nhân. 

Lânh dto UBND Thithng xuyên 
Co Quye't 
djnh/biên 
bánxi'l)) 

PHE DUYET CUA UBND HUYN 

K.T CHCJ T!CH 
PHO CHC) T!CH 

LUU QUANG MINH 
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