
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-CTK Ninh Thuận, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 718/KH-CTK ngày 12/11/2021 của Cục Thống kê 

tỉnh Ninh Thuận về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 

số 756/KH-CTK ngày 08/12/2022 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về cải cách 

hành chính năm 2023. Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, Cục Thống kê tỉnh 

xây dựng kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết gọn ISO 9001:2015) năm 2023, 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu  

1. Mục đích  

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), 

giảm các phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý công việc của công chức và người 

lao động. Nâng cao chỉ số CCHC của Cục Thống kê Ninh Thuận. Ứng dụng công 

nghệ thông tin (ISO điện tử) trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thống kê Ninh Thuận. 

Xây dựng đội ngũ công chức và người lao động trong đơn vị từng bước 

chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản 

lý của Cục Thống kê.   

2. Yêu cầu  

Lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn đơn vị phải có sự quyết 

tâm cao trong áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu 

ISO 9001:2015. 

Phải xem việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của ISO 

9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng 

hàng năm của các tập thể và các cá nhân của đơn vị.  

II. Kế hoạch triển khai  

1. Nội dung cụ thể 

Các Phòng cơ quan Cục Thống kê có trách nhiệm xây dựng Mục tiêu chất 

lượng công tác ISO 9001:2015 năm 2023 tại phòng quản lý. 

(Có kế hoạch kèm theo) 

2. Hoạt động xây dựng, duy trì, cải tiến 

- Ban chỉ đạo ISO của Cục chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ chức hoạt động 

kiểm tra, xem xét, đánh giá nội bộ ISO 9001:2015.  
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- Đối với quy trình đã được ban hành áp dụng: Trên cơ sở các quy trình đã 

được ban hành áp dụng, các phòng nghiên cứu, rà soát đề xuất Ban Chỉ đạo sửa 

đổi, bổ sung các quy trình thuộc ISO 9001:2015 tại đơn vị (nếu có), ban hành lại 

đảm bảo quy trình phù hợp khi thực hiện.  

- Đối với các quy trình xây dựng mới (nếu có): Trưởng các phòng, phân công 

công chức am hiểu chuyên môn chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo ISO, Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo của Cục xây dựng các quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản 

lý chất lượng để triển khai áp dụng đúng tiến độ đã đề ra.  

3. Hoạt động đào tạo, tập huấn  

Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do tỉnh và Tổng cục Thống 

kê tổ chức. 

4. Kinh phí thực hiện  

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc xây 

dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác áp dụng, duy 

trì, cải tiến công tác ISO 9001:2015 tại đơn vị mình quản lý. Đồng thời căn cứ kết 

quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên để bình xét thi đua hàng năm của tập thể và cá 

nhân các phòng cơ quan Cục. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính: có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các 

phòng cơ quan Cục thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến ISO 9001:2015 và tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện công tác ISO 9001:2015 tại Cơ quan Cục.  

Trên đây là nội dung Kế hoạch áp dụng, cải tiến, duy trì hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Cục 

Thống kê tỉnh Ninh Thuận./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội Vụ (báo cáo); 

- Vp Tổng cục (báo cáo); 

- Chi cục TCĐLCL (báo cáo);  

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 



 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ISO 9001:2015 NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-CTK ngày     /12/2022 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận) 

STT Nhiệm vụ cụ thể 
Kết quả,  

Sản phẩm 

Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị  

Chủ trì/tham 

mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

1 

Kế hoạch về Áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 

2023 

- Kế hoạch CTK 15/12/2022 Phòng TC-HC 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

 

1.1 

 

- Công bố Mục tiêu chất lượng công tác ISO 

(9001:2015) năm 2023 của Cục  

- Xây dựng Mục tiêu chất lượng công tác ISO 

(9001:2015)  năm 2023 của các phòng thuộc 

Cục 

- Quyết định 

CTK của  về 

công bố Mục 

tiêu chất lượng 

- Mục tiêu chất 

lượng của các 

phòng  

 

05/01/2023 
Phòng TC-HC 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

 

1.2 

Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện 

Hệ thống quản lý chất lượng theo quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của CTK (nếu có) 

QĐ của CTK  Tháng 12/2022 Phòng TC-HC 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

 

1.3 

 Tự rà soát các quy trình ISO đang áp dụng của 

các phòng, Báo cáo kết quả tự rà soát (nêu những 

điểm không còn phù hợp, kiến nghị sửa đổi,bổ 

sung, tăng/ giảm quy trình)  

BC bằng văn 

bản gửi Phòng 

TC-HC 

01/10/2023 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

Phòng TC-

HC 
 

1.4 

Tổ chức họp đánh giá nội bộ, khắc phục các 

điểm không phù hợp: 

-Lập Chương trình đánh giá nội bộ  

-xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ  

- Chương trình 

-Kế hoạch 

- Giấy mời  

 

-  02/10/2023 

 

-02/10/2023 

 

Phòng TC-HC 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

 



4 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể 
Kết quả,  

Sản phẩm 

Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị  

Chủ trì/tham 

mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

 -Giấy mời về họp đánh giá nội bộ ISO  

-Thông Báo về Ý kiến kết luận của Cục trưởng 

tại cuộc họp đánh giá nội bộ ISO năm 2023 (Nếu 

cần) 

- Thông Báo  
-05/10/2023 

 

- 09/10/2023 

1.5 

Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo, cải tiến hệ 

thống: 

- Giấy mời về triệu tập cuộc họp xem xét của 

lãnh đạo về HTQLCL; 

- Báo cáo đánh giá tổng hợp hệ thống quản lý 

chất lượng TCVN ISO 9001:2015; 

 

 - Giấy mời  

 

- Báo cáo  

 

 

- Họp trước 

08/10/2023 

- BC trước 

10/10/2023 

Phòng TC-HC 

 

 

Các Phòng 

thuộc cơ quan 

Cục 

 

1.6 

Người đứng đầu của cơ quan xác nhận hiệu lực 

của hệ thống (Quyết định của CTK v/v công bố 

các Quy trình tác nghiệp của Cuc Thống kê) 

Quyết định số 

223/QĐ-CTK 

ngày 26/3/2021 

 

Phòng TC-HC   

1.7 
Thực hiện công bố lại sau khi có sự điều chỉnh, 

thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng (nếu có) 

 

Quyết định 
15/10/2023 Phòng TC-HC   

1.8 

Thông báo bằng văn bản Bảng công bố đến Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi tổng hợp 

Quyết định số 

223/QĐ-CTK 

ngày 26/3/2021 

hoặc QĐ mới 

khi có sự điều 

chỉnh  

20/10/2023 

(gửi cùng ngày 

gửi BC mục 4.9) 

Phòng TC-HC   

1.9 
Báo cáo kết quả triển khai việc áp dụng, duy trì 
và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.  

Báo cáo 

20/10/2023 hoặc 

theo HD của Chi 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường chất 

lượng 

Phòng TC-HC   
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