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KẾ HOẠCH 

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính sự nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2030 

 
 

Thực hiện Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND 

tỉnh xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 

ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030; UBND thị xã Hồng Lĩnh 

ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL 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 trên địa bàn thị xã; 

- Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 01-NQ/ThU ngày 

01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường lãnh đạo công tác 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

- Mở rộng đối tượng áp dụng HTQLCL đối với khối đơn vị sự nghiệp 

công lập (các Trung tâm, khối trường học...) trên địa bàn; thí điểm xây dựng và 

áp dụng TCVN ISO 18091:2020 và áp dụng hệ thống ISO điện tử tại các cơ 

quan hành chính nhà nước; 

- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng HTQLCL các hoạt động nội bộ, hoạt 

động khác của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được 

thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật 

có liên quan trước khi công bố thực hiện. 

b) Yêu cầu 

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 

tiến hệ thống. Việc xây dựng và áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 phải đảm 

bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả, thiết thực; 

- Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại cơ quan phải đáp ứng các yêu 

cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% các TTHC thuộc thẩm 
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quyền giải quyết (nếu có); 100% thủ tục nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước do cơ quan tiếp nhận, giải quyết và tất cả các hoạt 

động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và 

các hoạt động khác của cơ quan được xây dựng và áp dụng HTQLCL; 

- Áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính sự nghiệp trên địa bàn bao gồm: các 

phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân phường, xã; các đơn vị sự nghiệp cấp 

huyện; các bệnh viện, trường học công lập (trừ bậc học mầm non). 

2. Chỉ tiêu 

 a) Đến năm 2025 

- 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã được xây dựng 

và áp dụng HTQLCL duy trì, cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 

9001:2015; 

- Phấn đấu 50% đơn vị sự nghiệp công lập (các Trung tâm), 50% các 

trường học công lập (trừ bậc học mầm non) trên địa bàn thị xã xây dựng, áp 

dụng và công bố HTQLCL đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015;   

- 90% thủ tục nội bộ giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước được rà soát, xây dựng thành quy trình nội bộ, công bố, công khai thực 

hiện; 

- Các hoạt động nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, hoạt động khác 

tại các cơ quan được rà soát và tổ chức xây dựng thành quy trình nội bộ dùng 

chung cho các cơ quan, quy trình riêng của từng cơ quan, hướng tới điện tử hóa 

80% quy trình đã xây dựng tại cơ quan UBND thị xã và UBND các phường, xã. 

b) Đến năm 2030 

- Phấn đấu 100% đơn vị sự nghiệp công lập, 100% các trường học công 

lập (trừ bậc học mầm non) trên địa bàn thị xã xây dựng, áp dụng và công bố 

HTQLCL đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015;  

- 100% thủ tục nội bộ giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước được rà soát, xây dựng thành quy trình nội bộ, công bố, công khai thực 

hiện; 

- Các hoạt động nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, hoạt động khác 

tại các cơ quan được rà soát và tổ chức xây dựng thành quy trình nội bộ dùng 

chung cho các cơ quan, quy trình riêng của từng cơ quan, hướng tới điện tử hóa 

100% quy trình; 

- Triển khai thí điểm tại Ủy ban nhân dân thị xã áp dụng tiêu chuẩn 

TCVN ISO 18091:2020 HTQLCL. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Tiếp tục duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị đã áp 

dụng; tổ chức triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học trên địa bàn. 
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2. Triển khai xây dựng, áp dụng thành công ISO điện tử tại cơ quan 

UBND thị xã và UBND các phường, xã hoàn thành vào năm 2025; đánh giá kết 

quả và xem xét triển khai áp dụng diện rộng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

trong giai đoạn 2025-2030. 

3. Đẩy mạnh áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban 

nhân dân các phường, xã theo hướng mở rộng xây dựng các quy trình nội bộ và 

điện tử hóa các quy trình đã xây dựng. 

4. Tổ chức rà soát, thống kê các hoạt động nội bộ chuyên môn, hoạt động 

điều hành và các hoạt động khác (không liên quan đến TTHC) trong cơ quan 

hành chính nhà nước; tổ chức xây dựng thành quy trình nội bộ dùng chung cho 

các cơ quan và quy trình nội bộ dùng riêng của từng cơ quan đáp ứng yêu cầu 

TCVN ISO 9001, thực hiện điện tử hóa quy trình đã xây dựng. 

5. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng và áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức viên chức 

của các cơ quan, đơn vị, trường học. 

6. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị. Phối hợp, lồng ghép vào các 

cuộc kiểm tra cải cách hành chính để đánh giá chất lượng hệ thống. Kịp thời 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, hạ bậc xếp 

hạng cải cách hành chính của các cơ quan không thực hiện, thực hiện không 

đảm bảo các yêu cầu về HTQLCL và các nội dung của Kế hoạch này theo quy 

định về thi đua khen thưởng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo phân cấp ngân sách. 

2. Định mức: Áp dụng Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 

của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

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

nước và các quy định khác có liên quan trong bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan triển khai, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch; 

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng 

HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị đã công bố trên địa bàn thị xã. Tổng hợp nội 

dung, đề xuất kinh phí để tham mưu UBND thị xã hỗ trợ triển khai thực hiện.  

- Tham mưu Ban Chỉ đạo ISO thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự 

nghiệp công lập, các trường học triển khai và áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001: 2015 trong giai đoạn tới. 
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- Tham mưu tổ chức đào tạo, tập huấn về xây dựng và áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001: 2015 cho cán bộ, công chức các cơ quan áp dụng và cơ 

quan đầu mối;  

- Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thí điểm áp dụng hệ thống ISO điện 

tử tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và áp dụng thí 

điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 HTQLCL giai đoạn 2026-2030; đánh 

giá kết quả triển khai thí điểm, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã xem xét quyết 

định; 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, 

đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Phối hợp Phòng Nội vụ đề 

xuất Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng hoặc xem xét, phê bình, hạ bậc cải 

cách hành chính theo quy định;  

- Phối hợp Phòng TC-KH Tài tham mưu phương án kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo đúng quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, hàng năm lựa chọn các trường 

trung học cơ sở công lập để triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng và công bố 

HTQLCL đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 theo lộ trình triển khai của kế 

hoạch này; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến 

độ, chất lượng. 

3. Phòng Nội vụ:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc 

xem xét phê bình, hạ bậc xếp hạng cải cách hành chính các tập thể, cá nhân 

không thực hiện, thực hiện không đảm bảo yêu cầu về HTQLCL và các nội 

dung của Kế hoạch này;   

- Định kỳ tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá cải cách hành 

chính phân công thành viên phụ trách kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực 

hiện xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan gắn với kiểm 

tra, thẩm định cải cách hành chính. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế 

tham mưu phương án kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

5. Phòng Văn hoá, BBT Cổng thông tin điện tử thị xã 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông thực hiện thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch này; 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống 

ISO điện tử tại các cơ quan hành chính. 

6. Văn phòng HĐND-UBND thị xã: 

- Hằng năm xây dựng, ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo, 

giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan đảm bảo theo quy định; 
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- Rà soát, xây dựng quy trình thực hiện thủ tục nội bộ giữa cơ quan 

UBND thị xã và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, công bố;  

- Đôn đốc các phòng, ban tiếp tục xây dựng các quy trình nội bộ gaiir 

quyết công việc chuyên môn để đưa vào áp dụng, công bố; 

- Tham mưu xây dựng và áp dụng ISO điện tử tại cơ quan; 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng, áp dụng, duy 

trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.  

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Hằng năm xây dựng và ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì  HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. 

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện tại các phường, xã. Định mức kinh 

phí được quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ tài 

chính quy định 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 TCVN ISO 9001 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã để làm 

căn cứ chấm điểm cải cách hành chính và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Triển khai xây dựng và áp dụng ISO điện tử theo lộ trình. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao 

động trong các cơ quan kiến thức, nghiệp vụ về HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015;  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội cấp thị xã: 

Phối hợp triển khai, giám sát, phản biện việc thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu và 

hiệu quả Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (b/c);                                                                    

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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