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UBND TINH B1N}I DCNG CONG HOA xA HOT CHU NGHA VIT NAM 
S€ KE HO3CH vA DAU TU Dc Ip — Tir do — Hunh phüc 

S: 3'3 /KH-SKHDT BInh Du'o'ng, ngày '/. tháng 0 nám 2018 

KE HO3CH 
Duy trI và cal tin H thngquãn 1 chithrçrng 

theo TCVN ISO 9001:2008 tai So Ke hoach va Dau tir nam 2018 

CAn cir K hoch s 2062/KH-SKHDT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüa S& 
Ké hoch và Dâu tu v cong tác cái cách hành chInh nAm 2018; 

Can cir cOng vAn s 73/SKHCN-TDC ngày 30 tháng 01 11Am 2018 cüa S& 
Khoa h9c và Cong ngh v vic xây dmg k hoach  duy trI vA cAi tin h thng quAn 
1 cht luqng theo TCVN ISO 9001:2008, 

Sâ K hoch và Du tu xay dimg k hoch duy tn và cãi tiên h thng quãn 
1 cht lucmg theo TCVN ISO 9001:2008 nAm 2018 nhu sau: 

STT Ni dung, nhim vy Don vj 
chü trI 

Don vj 
phi hçrp 

Thôi giaI' 
thy'c hin 

Cong b lai  H thng quAn 1 chat 
lucrng theo TCVN ISO 9001:2008 VAn 

Các phông Qu I/2018 
khi có sir thay di v thu tic hành 
chInh hotc cAn cü pháp 1 lien quan 

phông 

2 
Xây dimg s1ra di chInh sách chit 
1ucng; 

Van 
phông 

Các phOng Qu 1/2018 

Mic tiêu cht 1ung cUa các phông Các 
phông 

VAn phông Qu 1/20 18 

3 
Xây dirng Mic tiêu chit lrn7ng nAm 
2018; K hoach thirc hin miic tiêu 
chit lucmg nAm 2018 cüa S 

VAn 
phông 

Các phông 
Tháng 
3/2018 

4 

Xây dmg k hoch và thçrc hin 
m rng phm vi áp diing h thng 
quân 12 chat hrçing bAo dAm trên 
90% thU tijc hành chInh áp dung 
ISO 

Các 
phông có 
thu tiic 
hành 
chInh 

VAn phong 
Tháng 
4/2018 



GIAM DOC 
6 GIAM D6C 

8 
KE. 
VA DA'U TU 

/14 

Pliti Him Minh 

5 
Rà soát và thirc hin tich hçp gitta 
Phiu theo dôi kim soát h6 so' và 
Phiu trInh xir l h so' 

Van 
phông 

Các phông 
Tháng 
4/20 18 

6 
Khào sat kin cüa cüa khách hang 
(ngui dan, doanh nghip và các t 
chüc)02dat 

Van 
phông 

' 
Ca nhân, to 

chüc 

Tháng 6, 
tháng 

12/2018 

7 
Thirc hin dánh giá ni b ti các 
phông 02 lnInäm 

Thành 
viên BCD 

'so 

Các phông 6 tháng, nAm 

8 
Báo cáo djnh k' tháng, qu, nãm Van 

phông 
Các phOng 

Tháng, qu, 
nam 

9 
Cp nht các van bàn quy phm 
pháp lut và các van bàn chi do, 
diu hành 

Các 
phông 

VAn phOng 
Thuô'ng 
xuyen 

10 
Xây dirng k hoch chuyn di tü 
TCVN ISO 9001:2008 sang 
9001:2015 

Van 
phông 

Các phông Qu II/2th 
\ 

CH 
-'-,, I4_ 

Trén day là k hoch thirc hin duy trI, cài tin và ma rng phm 
diving h tMng quãn 1 cht hxçing cüa SO' K hoch và Dtu tu. 

D nghj Lãnh do các phOng nghiêm tue trin khai thixc hin k hoch nay 
dung thO'i gian quy djnh./ L- 

Ncrinhân: 
- Ban Giáiv dc; 
- BCD ISO, .S (HUJ) 
- Các phông; 
- Luu: VT, Thu k ISO. 
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