
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-UBND Tân Quy Đông, ngày      tháng      năm 2020  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ 

Tài chính quy định 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; 

 Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2020; 

 Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành quy định mức chi đối với việc áp dụng, duy trì và cải 

tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Văn phòng – Thống kê phường cùng cán bộ, công chức phường có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
-Như Điều 3; 

-CT/PCT. UBND phường; 

-Lưu:VT,s. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Tân Quy Đông, ngày     tháng     năm 2020 

 

QUY ĐỊNH 

 Mức chi áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống  

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    /    /2020 của Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông) 

 

 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi (đồng) 
Đối tượng được 

hưởng 

1 Chi thực hiện đánh giá nội bộ    

 - Lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Lần 60.000 
- Đại diện lãnh đạo; 

- Thư ký ISO; 

 
- Tiến hành đánh giá nội bộ ( có QĐ thành  lập 

Đoàn  đánh giá nội bộ) 
Buổi/người 70.000 - Đánh giá viên 

 - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ Lần 200.000 
- Trưởng ban ISO; 

- Thư ký ISO; 

2 Chi thực hiện họp xem xét của lãnh đạo    

 - Tham dự họp xem xét lãnh đạo:    

 + Chủ trì Lần/người 200.000 - Đại diện lãnh đạo; 

 + Thành viên Lần/người 100.000 - Cán bộ, công chức 

 - Biên bản họp xem xét lãnh đạo Lần 150.000 
- Đại diện lãnh đạo; 

- Thư ký ISO; 

3 
Chi cho hoạt động biên soạn mới và cập nhật 

bổ sung, thay đổi hệ thống tài liệu 
   

 a) Biên soạn mới các tài liệu:    



 - Chính sách chất lượng Chính sách 300.000 

- Cá nhân biên soạn; 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Trưởng ban ISO; 

 - Mô hình HTQL chất lượng Mô hình 300.000 

- Cá nhân biên soạn; 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Trưởng ban ISO; 

 - Các quy trình bắt buộc 01 Quy trình 500.000 

- Cá nhân biên soạn; 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Trưởng ban ISO; 

 - Các quy trình tác nghiệp 01 Quy trình 300.000 - Cá nhân biên soạn; 

 - Các quy trình nội bộ 01 Quy trình 300.000 - Cá nhân biên soạn; 

 
- Quyết định công bố hệ thống quản lý chất 

lượng 
Quyết định 300.000 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Thư ký ISO; 

 - Mục tiêu chất lượng 01 Tài liệu 100.000 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Công chức chuyên 

môn; 

- Thư ký ISO; 

 - Danh mục tài liệu hê thống Tài liệu 150.000 

- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Trưởng ban ISO; 

 - Phạm vi hệ thống QLCL Tài liệu 150.000 

- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

- Trưởng ban ISO; 

 - Bối cảnh tổ chức Tài liệu 100.000 
- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

 -  Sơ đồ tương tác của hệ thống Tài liệu 100.000 
- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

 - Danh mục tài liệu bên ngoài Tài liệu 100.000 

- Công chức chuyên 

môn 

 



 b) Cập nhật, bổ sung, thay đổi, cải tiến   

Đối tượng được 

hưởng như mục số 

3 

 

- Các tài liệu như: Chính sách chất lượng, quyết 

định công bố hệ thống quản lý chất lượng, các 

quy trình bắt buộc, quy trình tác nghiệp, v.v… 

Tài liệu 200.000 

 - Chính sách chất lượng Chính sách 200.000 

 - Mô hình HTQL chất lượng Mô hình 200.000 

 - Các quy trình bắt buộc 01 Quy trình 200.000 

 - Các quy trình tác nghiệp 01 Quy trình 200.000 

 
- Quyết định công bố hệ thống quản lý chất 

lượng 
Quyết định 200.000 

 

- Các tài liệu như: Mục tiêu chất lượng, danh 

mục tài liệu nội bộ, danh mục tài liệu bên ngoài, 

v.v… 

01 Tài liệu 200.000 

4 Chi hoạt động lập hồ sơ áp dụng và duy trì    

 
a) Liên quan đến kết quả thực hiện tài liệu của hệ 

thống quản lý chất lượng 
   

 
- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 

của công chức chuyên môn (06 tháng/lần) 
Lần 100.000 

- Công chức chuyên 

môn 

 

- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 

của phường (06 tháng/lần) 

 

Lần 150.000 
- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

 b) Liên quan đến thực hiện 06 quy trình bắt buộc    

 - Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục Phiếu 60.000 
- Công chức chuyên 

môn 

 - Cập nhật/ lập danh mục hồ sơ Lần 60.000 
- Công chức chuyên 

môn 

 
- Lập kế hoạch triển khai lấy ý kiến sự thỏa mãn 

yêu cầu của khách hàng 
Kế hoạch 50.000 

- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 

 - Thống kê phiếu khảo sát ý kiến khách hàng Đợt khảo sát 100.000 
- Thư ký ISO; 

- Đại diện lãnh đạo; 



 

Chi văn phòng phẩm/ Mua vật tư phục vụ cho 

việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng 

 Chi thực tế  
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