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Số:           /KH-SVHTTDL 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày         tháng         năm 2021 

KẾ HOẠCH 

 

Thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiế  Hệ         ả                     

TCVN  ISO 9001:2015 của Sở Vă   óa, T ể thao và Du lịch  ăm 2021 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định 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 TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN hướng dẫn Quyết định 19/2014/QĐ-

TTg do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 10/10/2014; 

Căn cứ: Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL 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 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gia đoạn 2020-2021;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch duy trì, 

cải tiến Hệ thống quản l  chất lượng theo TCVN     9001 201  năm 202021 như 

sau: 

I. Mụ  đí   yê   ầu: 

1. Mụ  đí   

Tiêp tục duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ   ố     ả     c            e  

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Vă   óa, T ể thao và Du lịch đã ba   à  . 

Áp dụng Hệ   ố     ả     c            e  T VN I O                   

trình xử lý công việc h p lý, khoa học phù h p với     định của pháp luật, ứng 

dụ   để N  ời đứ   đầ  cơ   a  kiểm soát quá trình giải quyết công việc cơ   a , 

góp phần vào nhiệm vụ cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu: 

Duy trì áp dụng Hệ   ố     ả     c            e  T VN I O           

hiệu quả,    ơ   x  ê  cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết 

công việc   e  c c  ă  bản   ớng dẫn của c c  ă  bản quy phạm pháp luật và phù 

h p với thực tế của Sở. 

X c định rõ chức  ă  ,   iệm vụ của từng bộ phậ  , c    â   r    cơ   a , 

đơ   ị tham gia giải quyết công việc. 
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II. Nội dung: 

TT Tên tài liệu  
T      a  

  ự    ệ  

Đơ  vị thực hiện 

Nộ         ế    ả 
Phối 

h p  
Chủ trì  

1.  
Kiện toàn Ban 

Chỉ đạo ISO  

Quý I, 

   ờng 

xuyên nếu có 

sự   a  đổi 

về cơ c u tố 

chức trong 

cơ   a   ở 

Ban 

chỉ 

đạo 

ISO 

T   k  

ISO 

   ế  đị    iện toàn 

 

2.  

Xây dựng mục 

Kế hoạch thực 

hiện mục tiêu 

ch      ng 

Quý I  

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

MT L đảm bảo 5 

yêu cầu: cụ thể, có số 

      đ    ờ   đ  c,  

có thời gian, có nội 

dung thực tế  khả thi, 

có địa điểm thực hiện 

3.  

Rà soát các 

quy trình, quy 

định trong giải 

quyết TTHC/ 

đa       dụ  , 

cải tiến 

T  ờng 

xuyên   ăc 

theo quy 

định chung 

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

 ă  cứ c c  ă  bản 

quy phạm pháp luật 

 à c c  ă  bản liên 

quan mới ban hành 

và tình hình thực tế 

của Sở 

4.  

Rà soát Quyết 

định sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế và áp dụng 

các quy trình 

trong giải 

quyết công 

việc 

T  ờng 

xuyên   ăc 

theo quy 

định chung  

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

CBCC nắm bắ  đ  c 

các QT, TTHC thay 

đổi 

5.  
Đ     i   ội 

bộ 

Theo quy 

định chung  

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

 

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

Thực hiện theo QT 

Đ     i   ội bộ 

- Kế hoạch 

- Ghi chép 

- Báo cáo 

6.  Tổ chức họp Theo quy Ban T   k  Theo Quy trình Xem 
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xem xét của 

Lã   đạo Sở  

định chung Chỉ 

đạo 

ISO 

ISO xé   ã   đạo 

- Thông báo họp 

- Biên bản họp 

7.  

Thực hiện 

 à   động 

khắc phục  và 

cải tiến 

Theo quy 

định chung 

khi họp đ  h 

giá nội bộ 

nếu phát hiện 

sai sót 

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

Thực hiện theo Quy 

trình Kiểm soát sự 

không phù h p, Khắc 

phục và cải tiến 

8.  

     bố     

     iê  c     

ISO 9001 

(công bố lại 

nếu có sự thay 

đổi của quy 

định pháp luật 

hiện hành) 

T  ờng 

xuyên hoặc 

đột xu t theo 

    định  

Ban 

Chỉ 

đạo 

ISO 

T   k  

ISO 

 ả   c    bố niêm 

yết tại đơ   ị  à đă   

Tra   T      i  điện 

tử của Sở. 

-  Đ      bố 

- Bản công bố 

9.  

Quả     điều 

hành thực hiện 

và tổng kết 

T  ờng 

xuyên hoặc 

định kỳ theo 

    định 

chung  

Lãnh 

đạo  

Sở  

Các 

phòng 

môn thuộc 

Sở 

Lồng ghép giao ban 

tuần, tháng, quý, tổng 

kế   ăm 

III. Tổ chức thực hiện  

1. G a  Vă  p ò   Sở  

- T e  dõi, đ   đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. 

- Tổng h p kết quả thực hiện áp dụng Hệ   ố     ả     c            e  

TCVN ISO 9001:2015 của Sở đã   ực hiệ   r     ăm     . 

- Duy trì mối quan hệ với   Đ I O của tỉnh, báo cáo kịp thời c c   ớng 

mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổng h   b   c   Lã   đạo Sở   e      định. 

2. Các phòng thuộc Sở  

- Nghiêm túc duy trì c c      rì   đã   ực hiện và ban hành 

- Sau khi tổ chức đ     i    ì k ắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện lại các quy 

trình. 

- Chủ động cập nhật nội dung công việc về ISO khi có sự t a  đổi của  ă  

bản pháp luật hiện hành gửi Vă    ò    ở. 
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Trê  đâ   à kế hoạch duy trình và cải tiến Hệ   ố     ả     c            e  

TCVN ISO 9001:2015 của Sở VHTTDL  ăm 2021. Yêu cầu các phòng thuộc  Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiế  độ, hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nế  có   ớng mắc k ó k ă  cần báo cáo 

kịp thời về   Đ I O (  a  ổ giúp việc) để có    ơ      c ỉ đạo giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉ  (để báo cáo);  

- Sở KH&CN; 

- Lã   đạo Sở 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Tra   T      i  điện tử của Sở; 

- L    VT.  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

 

 

 

Đà  Mạnh Huân  
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