
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN CHỈ ĐẠO ISO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-BCĐ Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2020 

  
   

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, chuyển đổi, duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
 

Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây 

dựng, áp dụng, chuyển đổi, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

(HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, chuyển đổi phiên bản 

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

Cao Bằng. 

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai áp dụng tại các đơn vị. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra. 

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức thực hiện trong 

năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo, đảm bảo trung 

thực, phản ánh đúng tình hình thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 của đơn vị mình. 

- Đoàn kiểm tra phải đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan, trung thực về tình 

hình, kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ 

quan hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo, công chức 

đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần; cung cấp hồ sơ tài liệu HTQLCL cho Đoàn 

kiểm tra; phối hợp làm việc với các thành viên đoàn kiểm tra trong suốt quá trình 

thực hiện.  

 II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, PHƯƠNG THỨC, 

THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra 

 Bao gồm 11 cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi phiên bản HTQLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 trên 

địa bàn tỉnh. (Có Danh sách các cơ quan theo Phụ lục 1 kèm theo) 
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 2. Thành phần Đoàn kiểm tra 

 - Đại diện Ban chỉ đạo ISO tỉnh. 

 - Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan 
thường trực). 

 3. Phương thức kiểm tra 

 - Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan về tình hình 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo các nội dung tại Mục III qua 
báo cáo, hồ sơ và quan sát các hoạt động thực tế. 

 - Cơ quan chịu sự kiểm tra có trách nhiệm giải trình về vấn đề có liên quan 
đến nội dung kiểm tra; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo 
yêu cầu của đoàn kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

 4. Thời gian kiểm tra 

 Thời gian kiểm tra được chia làm 2 đợt, cụ thể: 

- Đợt 1: Từ 15/8/2020 đến 10/9/2020. 

- Đợt 2: Từ 15/9/2020 đến hết tháng 10/2020. 

Thời gian kiểm tra cụ thể cơ quan thường trực Ban chỉ đạo sẽ có thông báo 
gửi đến các cơ quan, đơn vị trước từ 03-05 ngày làm việc. 

 III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; 

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải 
quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức, nhân viên trong phạm vi xây dựng 
và áp dụng HTQLCL; 

- 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 văn bản quy phạm pháp luật liên quan; 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 
định trong HTQLCL; 

- 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 (đối với những lần kiểm tra trước, 
nếu có); 

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL 
(nếu có); 

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL. 
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2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg 

- 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 HTQLCL; 

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; 

- Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm 

yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); 

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

hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; 

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng 

HTQLCL. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) 

- Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai Kế hoạch; tổng hợp Báo cáo kết quả 

thực hiện với Trưởng BCĐ ISO tỉnh và UBND tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

 - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Phó trưởng Ban chỉ đạo) ban hành 

quyết định thành lập các Tổ kiểm tra bảo đảm đúng thành phần nêu tại Khoản 2 

Mục II của Kế hoạch. 

 - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tự kiểm tra tình hình 

thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và khắc phục triệt để những tồn 

tại hạn chế được phát hiện trong quá trình tiến hành kiểm tra. 

2. Các đơn vị được kiểm tra 

 Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm: 

 - Chuẩn bị báo cáo theo Đề cương (tại Phụ lục 2 kèm theo), tài liệu kiểm chứng 

gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực BCĐ) trước thời gian kiểm 

tra ít nhất 01 ngày, theo địa chỉ email: luongthanhtuan@gmail.com. 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu HTQLCL theo yêu cầu của Tổ kiểm tra; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để phục vụ Tổ kiểm tra. 

- Bố trí thành phần làm việc với Tổ kiểm tra, bao gồm: Đại diện lãnh đạo 

đơn vị, đại diện lãnh đạo Văn phòng, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chuyên 

môn liên quan, công chức thực hiện nhiệm vụ thư ký BCĐ ISO của cơ quan, 

đơn vị.  
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 3. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí kiểm tra được sử dụng kinh phí Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 

năm 2020 theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ 

tỉnh Cao Bằng năm 2020. 

 Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, các thành 

viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ ISO, Tổ GV BCĐ; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các cơ quan được kiểm tra; 

- CV: CN, XD; 

- Lưu: VT, TH. 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Trung Thảo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

Danh sách các đơn vị kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, chuyển 

đổi, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-BCĐ ngày       tháng     năm 2020 

 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng) 

 

STT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra 

1 Sở VH, TT&DL Đợt 1 (15/8/2020 - 10/9/2020) 

2 Sở Công Thương Đợt 1 (15/8/2020 - 10/9/2020) 

3 Sở Ngoại vụ Đợt 1(15/8/2020 - 10/9/2020) 

4 Ban Dân tộc tỉnh Đợt 1(15/8/2020 - 10/9/2020) 

5 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đợt 1(15/8/2020 - 10/9/2020) 

6 Sở Tư pháp    Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

7 Sở Giáo dục và Đào tạo  Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

8 Thanh Tra tỉnh Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

9 Sở LĐ, TB&XH Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

10 Sở TN&MT Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

11 
Chi cục Trồng trọt và Chăn 

nuôi, Sở NN&PTNT 

Đợt 2 (15/9/2020 –31/10/2020) 

Ghi chú:  

- Thời gian kiểm tra cụ thể cơ quan thường trực BCĐ sẽ có thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị qua đường công văn qua Hệ thống quản lý văn bản iOffice 4.0  

- Danh sách các đơn vị được kiểm tra có thể xem xét bổ sung, nếu cần thiết. 
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Phụ lục 02 

Mẫu đề cương Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 

tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-BCĐ ngày       tháng     năm 2020 

 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng) 

 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BC- ... Cao Bằng, ngày……tháng     năm 2020 
 

BÁO CÁO 

 Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL  

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 

 

I. Thông tin chung  

- Tên cơ quan: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:  Fax: 

- Đại diện lãnh đạo (Tên, chức vụ, điện thoại, email).   

- Thư ký ISO (Tên, chức vụ, điện thoại, email).               

II. Kết quả thực hiện. 

1. Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo yêu cầu 

của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

a) Phạm vi áp dụng  

 - Số thủ tục hành chính được xây dựng và áp dụng HTQLCL: 

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị:  

- Tổng số quy trình được xây dựng: 

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

công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL: 

- Việc phân phối tài liệu HTQLCL đến phòng/đơn vị liên quan: 

- Phương pháp hướng dẫn công chức, viên chức áp dụng tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc  

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, chính 

sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp 

luật liên quan: 

- Ban hành và thực hiện chính sách chất lượng (CCVCLĐ có được phổ biến và 

thấu hiểu chính sách chất lượng của cơ quan, đơn vị) 

- Việc ban hành mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020.  

- Việc ban hành mục tiêu, kế hoạch thực hiện chất lượng năm 2020 của các 

phòng/đơn, sự phù hợp với mục tiêu chất lượng của cơ quan. 

- Số quy trình bắt buộc được xây dựng: 

- Số quy trình nội bộ được xây dựng: 

- Công tác kiểm soát tài liệu tại đơn vị (tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ): 

- Công tác kiểm soát hồ sơ tại đơn vị. 
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 d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 

định trong HTQLCL.  

 - Thực tế các quá trình giải quyết công việc có tuân theo các quá trình được xác 

định trong HTQLCL; lý do không tuân thủ (nếu có). 

 - Bao nhiêu quá trình giải quyết thủ tục hành chính có thời gian giải quyết được 

xác định trong HTQLCL rút ngắn hơn so với quy định; thực tế thực hiện. 

đ) Hoạt động đánh giá nội bộ năm 2020 (số lần, thời gian thực hiện đánh giá nội 

bộ năm 2020) 

e) Hoạt động xem xét của lãnh đạo (số lần, thời gian thực hiện xem xét của lãnh 

đạo năm 2020) 

f) Thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp? (Số điểm không phù 

hợp được phát hiện năm 2020? số điểm chưa được khắc phục, lý do) 

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL. (nếu 

có) 

g) Hoạt động cải tiến: Số quy trình/ thủ tục được soát xét, sửa đổi, bổ sung. 

h) Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn/trễ hẹn (Thống kê từ đầu năm 2020 đến thời 

điểm báo cáo) 

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg,  ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO vào 

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

a) 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 HTQLCL.  

b) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (Quyết định ban hành 

tài liệu HTQLCL) 

c) Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO. 

- Ngày, tháng, năm công bố. 

- Có thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ  để theo dõi, tổng 

hợp không?  

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

động xử lý công việc vào HTQLCL. 

- Văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc được thay đổi, bổ 

sung (số lượng, danh mục văn bản pháp luật thay đổi, bổ sung) 

- Số quy trình/thủ tục được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thay đổi của văn 

bản pháp luật liên quan. 

- Số quy trình/thủ tục chưa được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thay đổi của 

văn bản pháp luật liên quan; lý do chưa sửa đổi bổ sung. 

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng 

HTQLCL. 

- Ngày, tháng, năm công bố lại (nếu có) 

- Lý do công bố lại (điều chỉnh, mở rộng hay thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL) 

III. Đánh giá tình hình thực hiện 

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ 

quan. 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

- Việc rà soát, cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài. 

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính 

cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. 
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- Công việc quản lý, điều hành của lãnh đạo, các phòng chuyên môn. 

- Việc thực hiện liên thông giải quyết các TTHC với Trung  tâm HC công tỉnh 

Cao Bằng: 

2. Những thuận lợi, khó khăn và vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan: 

- Thuận lợi. 

- Khó khăn, hạn chế, tồn tại. 

- Nguyên nhân. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: (Nếu có) 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của……../. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, …... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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