
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

 

Số: 307 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Bảo Lạc, ngày  01 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

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

trên địa bàn huyện năm 2022 

 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

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

về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc ban hành kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống 

hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020; 

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Bảo 

Lạc về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015; 

Kế hoạch số 69b/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Bảo Lạc về 

việc duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc năm 2022; 

Quyết định số 4009 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc 

về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 năm 2022. 

Thực hiện theo yêu cầu về quản lý HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015, yêu cầu về đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng 

HTQLCL. UBND huyện Bảo Lạc ban hành kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn huyện năm 2022 như sau: 

          II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định sự không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (kể cả hệ 

thống tài liệu) so với yêu cầu TCVN ISO 9001:2015. 

- Mức độ áp dụng hệ thống tài liệu đã ban hành. Nhằm không ngừng duy 

trì, cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý. 

 2.Yêu cầu: Tiến hành đánh giá tại các phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND huyện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. 

III. NỘI DUNG 
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1. Nội dung đánh giá 

- Trách nhiệm và quyền hạn của các chức danh trong thực hiện nhiệm vụ; 

công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cơ quan đơn vị. 

- Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022. 

- Kiểm soát công văn, tài liệu nội bộ và bên ngoài, kiểm soát hồ sơ liên 

quan đến hoạt động của đơn vị. 

- Phát hiện, ghi nhận và kiểm soát sự không phù hợp, thực hiện cải tiến, 

khắc phục, phòng ngừa. 

- Thực hiện áp dụng các quy trình ISO 9001:2015 của đơn vị và các quy 

trình bắt buộc. 

- Quản lý nguồn lực (việc nắm bắt của cán bộ, công chức đối với các chính 

sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục của HTQLCL). 

 2. Thời gian, địa điểm, chuyên gia đánh giá và đại diện bộ phận được 

đánh giá 

Thời gian Địa điểm Đoàn đánh giá 
Đại diện Bộ phận 

được đánh giá 

Ngày 08/12/2022 

07h30'-09h00' 
Văn Phòng 

HĐND&UBND 

Tổ 1: Phúc  

          Khiêm  

          Tập 

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

09h30'-11h00' 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

13h30-15h00' 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

15h-17h 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

07h30'-09h00' 
Phòng Văn hóa - 

thông tin 

Tổ 2: H. Hồng 

          Lưu 

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

09h30'-11h00' Thanh Tra huyện 
Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

13h30-15h00' Phòng Tư pháp 
Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

15h-17h Phòng NN&PTNT 
Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

07h30'-09h00' 
Phòng Lao động, 

TB&XH 

Tổ 3: Cương 

         Á Hồng 

         Tuế  

Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

09h30'-11h00' Phòng GD&ĐT 
Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 

13h30-15h00' Phòng Nội vụ 
Đại diện lãnh đạo đơn 

vị 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 có nhiệm vụ tổ chức đánh giá hiệu quả, đạt mục đích yêu cầu đề ra. 

2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện áp dụng 

HTQLCL, căn cứ nội dung Kế hoạch này, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên 

quan để làm việc với đoàn đánh giá, sắp xếp, bố trí công chức liên quan tham gia 

cùng đoàn đánh giá.  

3. Kết thúc đánh giá yêu cầu đoàn đánh giá báo cáo kết quả đánh giá và 

chuẩn bị điều kiện cho cuộc họp đại diện lãnh đạo UBND huyện xem xét đánh 

giá hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện. 

4. Giao Phòng Kinh tế và hạ tầng chuẩn bị các tài liệu để đánh giá, đồng 

thời chuẩn bị các biểu mẫu theo QT-03/ISO “Quy trình đánh giá nội bộ” phục vụ 

công tác kiểm tra, đánh giá. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc, 

yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở KH&CN (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HTH 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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