
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN ĐỒNG LỘC 

Số: 17/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Lộc, ngày 26 tháng 02 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Kế hoạch thực hiện ISO năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của 

UBND huyên Can Lộc về kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc, 

kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2023 về kế hoạch Cải cách hành chính TT 

Đồng Lộc năm 2023, UBND TT Đồng Lộc xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND TT 

năm 2023 như sau: 

1. Mục đích 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và căn cứ kế hoạch của UBND 

huyện về CCHC năm 2023; căn cứ tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, 

UBND TT ban hành Kế hoạch áp dụng ISO cụ thể như sau: 

Tháng 7 năm 2020 UBND TT tham gia tập huấn tỉnh về chuyển đổi ISO 

9001-2008 sang ISO 9001-2015.  

Sau khi được công ty TNHH dịch vụ tư vấn khoa học và Công nghệ Việt tập 

huấn UBND thị trấn đã cụ thể hóa kế hoạch xây dựng ISO tại địa phương. 

2. Tổ chức thực hiện. 

Kiện toàn Ban ISO và phân công thư ký ISO, thời gian thực hiện tháng 

01/2023.  

Hoàn thiện các tài liệu như Quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, quy trình, 

thủ tục hành chính quý I/2023. 

Tập huấn nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn cập 

nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng, hiện nay toàn bộ cán bộ, công chức, bán 

chuyên trách đã được tập huấn theo hướng dẫn. 

Xây dựng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn: cán bộ chuyên môn thực hiện 

xây dựng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn. 

Xem xét dự thảo tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; tổng hợp văn bản, hiệu 

chỉnh lần cuối và ban hành, phân phối hệ thống tài liệu; hướng dẫn áp dụng hệ 

thống tài liệu đã được phê duyệt vào hoạt động thực tế; đôn đốc và kiểm tra việc áp 

dụng các văn bản vào hoạt động thực tế, thu thập các ý kiến phản hồi, sửa đổi bổ 

sung. 

Tổ chức tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn; tổ chức đánh 

giá nội bộ lần 1; thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ. 



 

Tiến hành công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn; báo cáo, duy trì và cải tiến 

HTQLCL sau công bố.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện ISO 9001-2015, giao Văn phòng UBND định 

kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời phản ánh những khó 

khăn, vướng mắc về lãnh đạo UBND TT để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Chủ tịch; PCT UBND; 

- Lưu: VP. 
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