
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:        /UBND-VP 
 

V/v kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015, kiểm tra 

quy trình tiếp nhận và giải quyết 

 hồ sơ một cửa điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

       Yên Mô, ngày      tháng     năm 2022 

    
 

Kính gửi:  

              - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện tổ chức kiểm tra việc 

việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

và kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần, thời gian, địa điểm (Có danh sách kèm theo). 

2. Nội dung kiểm tra 

2.1. Kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.  

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND 

huyện về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 và Văn bản số 403/UBND-VP ngày 11/3/2022 về việc hướng dẫn thực 

hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng trong các cơ quan hành 

chính nhà nước huyện năm 2022. 
 

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị 

trấn gửi Báo cáo theo đề cương và hồ sơ minh chứng như: Kế hoạch duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng; Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 

lượng năm 2021. Hồ sơ đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục các 

điểm không phù hợp. Việc xây dựng lại quy trình ISO thực hiện thủ tục hành chính khi 

có sự thay đổi về thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh, để gửi lãnh đạo 

UBND xem xét phê duyệt về UBND huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện) 

trước ngày 24/10/2022. 
 

 (Gửi kèm kế hoạch kiểm tra, đề cương báo cáo, Kế hoạch số 38/KH-UBND, văn 

bản số 403/UBND-VP của UBND huyện). 

2.2. Kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên hệ thống một cửa 

điện tử tại các xã, thị trấn. 

Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử tại các 

xã, thị trấn (Thống kê chi tiết hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thời điểm 

thống kê báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 15/10/2022 theo biểu tổng hợp gửi 



kèm). So sánh với tổng số hồ sơ tiếp nhận tại các xã, thị trấn. Tồn tại, hạn chế và khó 

khăn vướng mắc. 

- Kiểm tra trực tiếp tại UBND  thị trấn Yên Thịnh và UBND các xã: Yên Nhân,Yên 

Từ,Yên Thắng,Yên Hoà,Yên Lâm,Yên Mạc,Khánh Thịnh,Yên Thái,Yên Đồng. 

- Kiểm tra thông qua báo cáo, biểu tổng hợp của UBND các xã: Mai Sơn, Khánh 

Thượng,Yên Mỹ,Yên Phong,Khánh Dương,Yên Thành,Yên Hưng. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn gửi biểu tổng hợp, báo cáo việc 

tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử về UBND huyện (qua Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả huyện) trước ngày 24/10/2022./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 
      VNP_VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa  

 

  



KẾ HOẠCH KIỂM TRA 

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

và kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa điện tử  

 

  

 I. Thành phần đoàn kiểm tra 
 

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 2. Đồng chí Đặng Thị Dịu, Viên chức biệt phái Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 

 3. Đồng chí Phạm Thị Hoa, Viên chức biệt phái Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 

 4. Đồng chí Vũ Ngọc Phượng, Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện 
 

 II. Thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra (thay giấy mời) 
  

STT Tên cơ quan, đơn vị kiểm tra 

Hình thức kiểm tra 

Thời gian 

 kiểm tra 
Thông qua 

hồ sơ và 

báo cáo 

Tại trụ 

sở cơ 

quan 

I UBND các xã, thị trấn 

1.  UBND xã Yên Nhân  

 

X 

 

 

X 

Ngày 25/10/2022: 

- Từ 8h-9h30’ 

2.  UBND xã Yên Từ - Từ 10h-11h30’ 

3.  UBND xã Yên Thắng - Từ 14h-15h30’ 

4.  UBND xã Yên Hoà - Từ 16h-17h30’ 

5.  UBND xã Yên Lâm  

 

X 

 

 

X 

Ngày 26/10/2022: 

- Từ 8h-9h30’ 

6.  UBND xã Yên Mạc - Từ 10h-11h30’ 

7.  UBND xã Khánh Thịnh - Từ 14h-15h30’ 

8.  UBND thị trấn Yên Thịnh - Từ 16h-17h30’ 

9.  UBND xã Yên Thái  

X 

 

X 

Ngày 27/10/2022: 

- Từ 8h-9h30’ 

10.  UBND xã Yên Đồng - Từ 10h-11h30’ 

11.  UBND xã Mai Sơn  

 

 

X 

 

 

 

X 

Kiểm tra cùng với 

đoàn Kiểm tra công 

tác cải cách hành 

chính năm 2022 

12.  UBND xã Khánh Thượng 

13.  UBDN xã Yên Mỹ 

14.  UBND xã Yên Phong 

15.  UBND xã Khánh Dương 



STT Tên cơ quan, đơn vị kiểm tra 

Hình thức kiểm tra 

Thời gian 

 kiểm tra 
Thông qua 

hồ sơ và 

báo cáo 

Tại trụ 

sở cơ 

quan 

16.  UBND xã Yên Thành 

17.  UBND xã Yên Hưng 

II Các phòng chuyên môn 

1 Phòng Nội vụ x  

Từ này 28/10 

đến ngày 

31/10/2021 

(Lịch cụ thể đoàn sẽ 

thông báo trực tiếp 

đến các phòng 

chuyên môn) 

2 Phòng Văn hóa và Thông tin x  

3 Phòng Lao động-TB&XH x  

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng x  

5 Phòng NN&PTNT x  

6 Phòng TN&MT x  

7 Phòng Tư pháp x  

8 Phòng Y tế x  

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo x  

10 Phòng Tài chính- Kế hoạch x  

11 VP HĐND&UBND huyện x  

12 Thanh tra huyện x  

 

  



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng  

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP ngày      /10/2022 của UBND huyện) 

 

I. KẾT QUẢ DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015 

1. Khái quát tình hình, đặc điểm của đơn vị 

-Tên cơ quan đơn vị:  

-Địa chỉ:  

-Số điện thoại:                                     FAX:                                

-Tổ chức bộ máy, biên chế: 

2. Kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

2.1. Kết quả duy trì, cải tiến, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng 

a) Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và áp dụng trên bao nhiêu lĩnh vực theo 

quyết định nào của UBND tỉnh. 

- Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết? (gửi kèm danh mục gửi kèm). 

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng 

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2008, chính sách,  mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và các 

yêu cầu của  pháp luật có liên quan. 

d) Việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định 

trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

đ) 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 

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng 

g) Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng 

2.2. Kết quả việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

a) 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 Hệ thống quản lý chất lượng 

 b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. 



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

hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng. 

2.3. Tình hình sử dụng kinh phí để duy trì, cải tiến hoặc mở rộng hệ thống 

quản lý chất lượng 

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn và nguyên nhân 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
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