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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số: 916/Qð-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      
                 Phú Thọ, ngày 08  tháng  5 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính Nhà nước  tỉnh Phú Thọ năm 2015 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 
năm 2003; 

Căn cứ quyết ñịnh số 19/2014/Qð - TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính Nhà nước; 

Căn cứ thông tư số 26/2014/TT - BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh chi tiết thi hành quyết ñịnh số 19/2014/Qð -TTg 
ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt ñộng của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.  
 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Phú Thọ tại Văn 
bản số 68/TTr- SKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, 

duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú 
Thọ năm 2015. 

ðiều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch 
theo ñúng các quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 
 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH   
 
 

 
Hà Kế San 
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KẾ HOẠCH  
KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH  

NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2015 

(Ban hành kèm theo quyết ñịnh số: 916 /Qð - UBND ngày 08  tháng 5 năm 2015 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

  

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU. 

1.Mục ñích: 

-  ðánh giá việc chấp hành Quyết ñịnh số 19/2014/Qð - TTg ngày 05 tháng 03 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt ñộng của các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

- Duy trì hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt ñộng của cơ 
quan hành chính nhà nước góp phần thực hiện việc cải cách hành chính công tại các 
cơ quan hành chính thuộc tỉnh. 

- Thông qua hoạt ñộng kiểm tra giúp tăng cường hoạt ñộng thông tin truyền 
thông, phổ biến hướng dẫn các cơ quan/ñơn vị trong việc thực quyết ñịnh số 19/Qð- 
TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Yêu cầu: 

- Hoạt ñộng kiểm tra tuân thủ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 19/2014/Qð - 
TTg và các quy ñịnh của pháp luật khác có liên quan, ñảm bảo chính xác, khách 
quan, trung thực, công khai, minh bạch. 

- Hoạt ñộng kiểm tra ñược thực hiện hàng năm hoặc ñột xuất khi có yêu cầu. 
Bảo ñảm 100% các cơ quan thuộc ñối tượng phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng  ñược kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo. Tối thiểu 1/3 số cơ quan thuộc ñối 
tượng phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ñược kiểm tra tại trụ sở 
làm việc của cơ quan/ñơn vị. 

II.NỘI DUNG,  ðỐI TƯỢNG KIỂM TRA. 

1. Nội dung kiểm tra: 

1.1. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: 

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

- Hoạt ñộng 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 
Hệ thống quản lý chất lượng; 
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- Sự tuân thủ của cơ quan ñối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy ñịnh có liên 
quan khác và yêu cầu của pháp luật liên quan; 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình ñược xác 
ñịnh trong hệ thống quản lý chất lượng; 

-Hoạt ñộng xem xét của Lãnh ñạo và hoạt ñộng ñánh giá nội bộ, thực hiện 
hành ñộng khắc phục các ñiểm không phù hợp; 

- Hoạt ñộng xử lý các khiếu nại liên quan ñến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng (nếu có); 

- Hoạt ñộng cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

1.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 19/2014/Qð - TTg 
ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 

- Việc bảo ñảm sự tham gia của Lãnh ñạo, các ñơn vị và cá nhân  có liên quan 
trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Việc người ñứng ñầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất 
lượng; 

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 và thôn g báo bằng văn bản ñến ñơn vị chủ trì ñể theo dõi, 
tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan  và ñăng tải trên mạng thông tin ñiện tử của cơ 
quan (nếu có); 

- Việc cập nhật các thay ñổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến 
hoạt ñộng xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Việc công bố lại khi có sự ñiều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng; 

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn ñộc lập (nếu có). 

2. ðối tượng và thời gian kiểm tra. 

2.1. ðối tượng kiểm tra thông qua hồ sơ báo cáo: Thực hiện theo danh sách 
nêu tại Phụ lục 1. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015 

2.2. ðối tượng kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan/ñơn vị: Thực hiện theo 
danh sách nêu tại Phụ lục 2. 

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV/2015 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ ñược UBND tỉnh 
phân bổ chi cho hoạt ñộng nghiệp vụ quản lý Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng năm 
2015 (Quyết ñịnh số 3169/Qð- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2015). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức thực hiện Kế hoạch này. Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ: 

- Ban hành Quyết ñịnh thành lập ñoàn kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan/ñơn 
vị thuộc ñối tượng kiểm tra về hồ sơ, báo cáo theo quy ñịnh. 

- Chỉ ñạo Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng (cơ quan thường trực Ban 
chỉ ñạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của tỉnh) chủ trì tổ chức việc 
kiểm tra tại các cơ quan/ñơn vị theo nội dung Kế hoạch. Tổng hợp tình hình, kết quả 
công tác kiểm tra báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

-  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 
vấn ñề phát sinh vượt quá thẩm quyền. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ ñạo. 

2.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai công tác kiểm tra nêu tại kế hoạch này.  

Trên ñây là kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản 
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước  tỉnh Phú Thọ năm 2015. Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện. 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN/ðƠN VỊ ðƯỢC KIỂM TRA TRONG NĂM 2015 
THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN/ðƠN VỊ  

 

TT Tên ñơn vị 
Ghi chú 

1 Văn phòng UBND tỉnh  

2 Sở Xây dựng  

3 Sở Khoa học và Công nghệ   

4 Sở y tế  

5 Sở Kế hoạch và ðầu Tư   

6 Sở Tài chính   

7 Sở Nông nghiệp và PTNN  

8 Thanh tra tỉnh;  

9 Sở Nội vụ  

10 Sở Thông tin và truyền thông   

11 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ;  

12 Sở Giao thông vận tải  

13 Sở Văn hóa thể thao và Du  lịch   

14 Sở Tài nguyên và Môi trường   

15 Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội   

16 Sở Giáo dục và ðào tạo   

17 Sở Công thương   

18 Sở Tư pháp    

19 Ban Dân Tộc  

20 Báo Phú Thọ;  

21 UBND huyện Thanh Thủy  

22 UBND thị xã Phú Thọ   

23 UBND thành phố Việt Trì   

24 UBND huyện Tam Nông   

26 UBND huyện Phù Ninh  

26 UBND huyện Lâm Thao  

27 UBND huyện Thanh Sơn   

28 UBND huyện Thanh Ba   

29 UBND huyện ðoan Hùng   

30 UBND huyện Cẩm Khê  
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TT Tên ñơn vị Ghi chú 

31 UBND huyện Hạ Hòa  

32 UBND huyện Tân Sơn  

33 UBND huyện Yên Lập  

34 Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng  

35 Chi cục Thủy lợi  

36 Chi cục Quản lý ñê ñiều và phòng chống lụt bão  

37  Chi cục Kiểm lâm  

38  Chi cục Lâm nghiệp  

39 Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia ñình   

40 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội   

41 Chi cục Thú y  

42 Chi cục Thủy Sản  

43 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

44 Chi cục Quản lý thị trường   

45 Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm  

46 Chi cục Bảo vệ thực vật   

47  Chi cục bảo vệ môi trường  

48 Chi cục phát triển nông thôn  

 Tổng: 48 cơ quan  
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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN/ðƠN VỊ ðƯỢC KIỂM TRA TRONG NĂM 2015 TẠI 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN/ðƠN VỊ  

 

TT Tên ñơn vị 
Ghi chú 

1 Sở Giao thông vận tải  

2 Sở Văn hóa thể thao và Du  lịch   

3 Sở Tài nguyên và Môi trường   

4 Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội   

5 Sở Giáo dục và ðào tạo   

6 Sở Công thương   

7 Sở Tư pháp    

8 UBND huyện Thanh Thủy  

9 UBND thị xã Phú Thọ   

10 UBND thành phố Việt Trì   

11 UBND huyện Tam Nông   

12 Chi cục Quản lý thị trường   

13 Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm  

14 Chi cục Bảo vệ thực vật   

15  Chi cục bảo vệ môi trường  

16 Chi cục phát triển nông thôn  

 Tổng: 16 cơ quan  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


