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KẾ HOẠCH 

Kiểm tracác cơ quan, đơn vi ̣ áp duṇg hệ thống quản lý chất lƣợng 

 theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá việc chấp hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. 

- Đánh giá tình hình thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các xã, thị 

trấn. Qua kiểm tra, phát hiện ưu điểm, những vấn đề còn hạn chế, những mặt chưa 

làm được, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị để khắc phục.  

- Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền 

thông, phổ biến hướng dẫn các cơ quan/đơn vị nhằm triển khai tốt việc thực hiện 

Quyết định số 19/QĐ - TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ - TTg 

và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chính xác, khách quan, 

trung thực, công khai, minh bạch. 

- Tại UBND các xã, thị trấn kiểm tra trực tiếp. 

- Cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kiểm tra đảm bảo trung thực, phản ánh đúng 

tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 

9001:2015 của các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lƣợng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; 

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết 

công việc; 

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên 

quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 

định trong Hệ thống quản lý chất lượng; 



- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành 

động khắc phục các điểm không phù hợp; 

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng (nếu có); 

- Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Kiểm tra hoạt động xây dưṇg , áp dụng , duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nƣớc 

- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan 

trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất 

lượng; 

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015; 

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng. 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng kiểm tra 

Các cơ quan, đơn vị:UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Thời gian kiểm tra:Ban Chỉ đạo có Thông báo cụ thể sau. 

IV. THÀNH PHẦN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ 

KIỂM TRA 

1. Thành phần dự họp của đơn vị đƣợc kiểm tra 

Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo thực hiện ISO của đơn vị. 

2. Chƣơng trình làm việc  

- Đại diện Đoàn kiểm tra thông qua Quyết định và mục đích, yêu cầu của việc 

kiểm tra. 

- Đại diện cơ quan, đơn vị được kiểm tra thông qua báo cáo kết quả thực hiện 

(theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm) 
- Đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế việc niêm yết, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc 

thực hiện ISO tại các cơ quan, đơn vị. 

- Đoàn kiểm tra trao đổi với cơ quan, đơn vị được kiểm tra về các nội dung trong 

báo cáo và qua kiểm tra thực tế.  

- Cơ quan, đơn vị được kiểm tra giải trình những vấn đề Đoàn kiểm tra đặt ra. 

- Kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật, khách quan, trung thực.  



2. Các cơ quan, đơn vị khi nhận được thông báo kiểm tra đề nghị chuẩn bị Báo 

cáo và tài liệu kiểm chứng theoMục II của Kế hoạch này. 

- Bố trí đúng thành phần để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách ISO cấp xã báo cáo và chuẩn bị 

các tài liệu kiểm chứng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.Nhận được Kế hoạch này, 

đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị phản ánh về Ban Chỉ đạo ISO huyện(Ông Trần Đình Chương, số điện 
thoại 0978.394123) để được hướng dẫn./. 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP,các PVP; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- Thành viên BCĐ ISO huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Phạm Minh Châu 
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