
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước 

của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Lai Châu năm 2022 

  
 

Căn cứ 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 ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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 ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

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

UBND thành phố Lai Châu xây dựng Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt 

động quản lý nhà nước của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố 

Lai Châu năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống 

quản lý chất lượng sau khi có sự điều chỉnh đối với tất cả các danh mục thủ tục 

hành chính được ban hành tại các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố 

Bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Lai Châu; 

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước của các phòng, UBND các xã, 

phường và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình giải quyết công việc, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Phải bảo đảm có sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 
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- Các quy trình công việc phải chất lượng và bám sát các nội dung công 

tác của các phòng ban và các xã, phường; thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng; 

- Tiến hành đánh giá nội bộ, kịp thời khắc phục sai sót, thường xuyên có 

hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu 

quả của hệ thống quản lý chất lượng; 

 - Việc xây dựng, cải tiến quy trình giải quyết công việc một cách khoa 

học, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

2. Nội dung thực hiện 

- Triển khai thực hiện xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt 

động chuyên môn thuộc UBND thành phố. 

- Xây dựng, ban hành, áp dụng các quy trình phù hợp với tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015, tuân thủ các quy trình thủ tục khi đã ban hành. 

- Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp sau 

khi đánh giá nội bộ (nếu có). 

- Thực hiện công bố HTQLCL của cơ quan phù hợp tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015. 

- Tổ chức tự kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn. 

- Tham gia các lớp tập huấn về ISO theo các văn bản chỉ đạo. 

3. Thời gian thực hiện: Trên cơ sở mục đích và yêu cầu đề ra, một số 

nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện năm 2022. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. KINH PHÍ 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 

8 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây 

dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo ISO Thành phố 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị để xây dựng hệ thống tài liệu, nhằm 

hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại phòng, cơ quan, đơn vị chưa thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND 

Thành phố kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng của UBND Thành phố, UBND các xã, phường và các 

phòng ban chuyên môn; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành 

tích trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế Thành phố định kỳ báo cáo kết quả cho UBND 

tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai 

xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ISO Thành phố, chủ trì giúp 

Ban Chỉ đạo ISO Thành phố, UBND Thành phố tổ chức thực hiện tốt Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của thủ tướng Chính phủ; Phối hợp 

với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ, kế hoạch tài chính 

và hoạt động cụ thể trong năm trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng, áp dụng 

HTQLCL của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao (xây dựng kế hoạch, đào 

tạo tập huấn, đánh giá nội bộ, chuẩn bị tài liệu khi có đoàn kiểm tra của Tỉnh). 

- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn, thẩm định kinh phí xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý cho các cơ quan, đơn vị theo 

đúng quy định nhà nước hiện hành. 

4. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh 

giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, gắn với việc xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. 

5. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố: Phối hợp với cơ quan 

thường trực: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
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thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố đối 

với các quy trình ISO liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 

nhân theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

6. Các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố có trách 

nhiệm phối hợp với  Phòng Kinh tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO) 

- Thực hiện duy trì và cải tiến các quy trình ISO của đơn vị đang thực 

hiện hoặc xây dựng mới các quy trình ISO theo quy định và đúng tiến độ công 

việc đề ra. Tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đảm 

bảo các thủ tục hành chính đã được công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

đơn vị được xây dựng và áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Đánh giá, theo dõi hoạt động, nghiêm túc áp dụng và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị mình. 

- Tạo điều kiện để cán bộ công chức tham gia đào tạo nâng cao nhận thức 

về hệ thống quản lý chất lượng. 

- Tham gia phối hợp đánh giá nội bộ theo định kỳ hàng năm, kịp thời khắc 

phục sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống 

và phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình. 

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp 

dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ 

tục hành chính. 

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tiến hành đánh giá mục tiêu chất lượng của 

đơn vị; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng và áp 

dụng HTQLCL của đơn vị cho Ban Chỉ đạo ISO qua phòng Kinh tế thành phố 

tổng hợp để trình UBND thành phố Lai Châu báo cáo UBND Tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

7. UBND các xã, phường  

- Tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo quy định và đúng tiến độ công việc đề ra; tự chịu trách nhiệm về kết 

quả thực hiện, kinh phí thực hiện và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại địa phương. 

Trên cơ sở hướng dẫn của phòng Tài chính - kế hoạch, lập dự toán kinh 

phí đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng tại đơn vị mình, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

theo đúng quy định. 
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- Duy trì thường xuyên việc cử cán bộ, công chức tham gia các đợt bồi 

dưỡng, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng để tham mưu địa phương quản 

lý, kiểm tra, đánh giá, cải tiến việc xây dựng, duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành. 

- Hàng năm tiến hành công bố Hệ thống QLCL của đơn vị theo yêu cầu 

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

- Định kỳ 06 tháng (trước 30/6) và năm (trước 30/10), tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng của địa phương mình gửi cho Ban Chỉ đạo ISO thành phố 

thông qua Phòng Kinh tế Thành phố để tổng hợp, tham mưu đánh giá kết quả 

thực hiện hàng năm và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho năm tiếp theo. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế các cơ quan, 

đơn vị chủ động kiến nghị và gửi bằng văn bản về Ban Chỉ đạo ISO (qua phòng 

Kinh tế thành phố)  để tổng hợp, tham mưu trình UBND thành phố Lai Châu 

quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 

quan thuộc UBND thành phố năm 2022. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, cán bộ, công chức, viên chức liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Thành phố; 

- UBND các xã phường; 

- Trang Thông tin Điện tử thành phố (đăng tải); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Bùi Hữu Cam 
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