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KẾ HOẠCH
Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động
của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Thủy đến năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 2033/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh
Phú Thọ về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVNISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh đến năm 2021. UBND huyện Thanh Thủy ban hành Kế hoạch
xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015
vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Thủy đến
năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hoàn thiện, chuẩn hóa, thống nhất quy trình giải quyết công việc, quy
trình giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã đảm bảo công khai, minh bạch,
hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà
nước; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng
nền hành chính thống nhất, trong sạch; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm
chính, hành động, sáng tạo, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu
- Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 phải đảm bảo khoa học, hợp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật
và thống nhất trên toàn huyện.
- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người
lao động liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ
thống. Việc xây dựng và áp dụng theo TCVNISO 9001:2015 phải đảm bảo thực
chất, hiệu quả tránh hình thức.
- Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND các xã, thị trấn phải đảm
bảo các yêu cầu.
- Quá trình xây dựng, áp dụng phải xác định rõ lộ trình, giải pháp phù hợp
với điệu kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.
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- Lãnh đạo và cán bộ, công chức các xã, thị trấn đều phải tham gia trong
quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước
trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.
- Đến hết năm 2021: 100% UBND các xã, thị trấn trên toàn huyện hoàn
thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến triển khai kế hoạch
a) UBND huyện: Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch
triển khai trên địa bàn và tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kế hoạch cho đội
ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã. Thời gian hoàn thành trong tháng
6/2020.
b) UBND các xã, thị trấn: Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện cụ thể
hóa thành kế hoạch thực hiện trên địa bàn; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến
kế hoạch, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn phù hợp
với lộ trình thực hiện từng năm của kế hoạch này.
2. Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn ( 11 ).
- Phương thức thực hiện: UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn hoặc
chuyên gia tư vấn độc lập được lựa chọn thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL
4 bước theo đúng quy định tại Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày
05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Xây dựng HTQLCL; áp dụng HTQLCL;
công bố HTQLCL; duy trì, cải tiến HTQLCL).
- Tiến độ thực hiện:
+ Năm 2020 thực hiện tại 03 đơn vị gồm: xã Tu Vũ, Đồng Trung và thị trấn
Thanh Thủy.
+ Năm 2021: Thực hiện tại 8 xã còn lại.
3. Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Là cơ quan đầu mối giúp UBND
huyện theo dõi, hướng dẫn đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo
TCVN ISO tại các xã, thi trấn trên địa bàn huyện; Chỉ đạo giám sát, theo dõi các
đơn vị tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý tại các xã, thị trấn trên địa
bàn; Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tối
thiểu 01 năm 01 lần hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
của UBND các xã, thi trấn theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo kết quả với
UBND huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sử dụng kinh phí:
Thực hiện theo Luật ngân sách, kinh phí của cấp nào do ngân sách cấp đó
đảm bảo, cụ thể:
- Ngân sách cấp huyện: Chi hội nghị quán triệt, triển khai cấp huyện; chi
hoạt động BCĐ ISO cấp huyện, chi hoạt động kiểm tra...
- Ngân sách cấp xã: Chi hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch, đào tạo,
tập huấn cán bộ cấp xã; chi xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình; chi áp
dụng, công bố hệ thống quản lý chất lượng, văn phòng phẩm,...
2. Nội dung và mức chi:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày
11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài
chính đối với việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 9001:2015 vào
hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông
tư số 36/2018/TT- BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự
toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo
dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.
- Lập dự toán kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện, gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo áp dụng duy trì
và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt
động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.
- Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh
theo quy định.
- Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan trong kiểm tra công
tác cải cách hành chính gắn với hoạt động kiểm tra xây dựng, áp dụng HTQLCL
tại UBND các xã, thị trấn.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Căn cứ các quy định hiện hành hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán đối
với nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015.
- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, tham mưu bố trí kinh phí,
trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.
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3. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra cải
cách hành chính gắn với kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL hằng năm,
trình UBND huyện phê duyệt.
- Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng
chỉ tiêu xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015.
Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu đề
xuất cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
trong công tác kiểm tra, xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TC VNISO
9001:2015.
6. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây
dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND cấp mình đảm bảo đáp
ứng đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của kế hoạch.
- Bố trí đảm bảo kinh phí để thực hiện việc xây dựng, áp HTQLCL vào
hoạt động của UBND các xã, thị trấn theo yêu cầu của Kế hoạch. Riêng 03 đơn
vị Tu Vũ, Đồng Trung và thị trấn Thanh Thủy được UBND tỉnh chọn thực hiện
trong năm 2020, chủ động bố trí kinh phí để xây dựng, áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, thị trấn
thực hiện xong trong năm 2020.
Trên đây là kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND
các xã, thấn trên đia bàn huyện đến năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện
đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của kế hoạch.
Nơi nhận:
- Sở KH và CN;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- CVP, PCVP ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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