
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 24 /KH-SKHCN 
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Lạng Sơn, ngày  11 tháng 4  năm 2018 

KẾ HOẠCH 
Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào hoạt động của UBND cấp xã  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018  

[  
 

  Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh về 
việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công Sở 
Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào 
hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hoá nội dụng xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với UBND cấp xã 
năm 2018 của Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh, phân 
công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan liên quan trong việc phối hợp xây dựng 
và áp dụng HTQLCL tại các đơn vị triển khai năm 2018. Góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu đến năm 2020 có trên 70% số đơn vị hành chính cấp xã công 
bố áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh có thêm 50 đơn vị cấp xã hoàn thành 
việc áp dụng HTQLCL theo mô hình khung và thực hiện hoạt động công bố 
HTQLCL theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 50 đơn vị cấp xã thực hiện 
áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh, dự kiến triển khai tại các huyện như sau:  

+ UBND huyện Văn Lãng: 05 UBND xã; 

+ UBND huyện Hữu Lũng: 06 UBND xã; 

+ UBND huyện Chi Lăng: 05 UBND xã; 

+ UBND huyện Lộc Bình: 06 UBND xã; 

+ UBND huyện Đình Lập: 03 UBND xã; 

+ UBND huyện Tràng Định: 05 UBND xã; 

+ UBND huyện Bắc Sơn: 05 UBND xã; 



+ UBND huyện Bình Gia: 05 UBND xã; 

+ UBND huyện Văn Quan: 05 UBND xã; 

+ UBND huyện Cao Lộc: 05 UBND xã. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Dự toán kinh phí và mức chi 

Tổng Kinh phí thực hiện trong năm 2018 là 1.500.000.000 đồng, bao gồm: 

- Kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND các xã: 
1.500.000.000 đồng (Tổng số: 50 xã; mức chi 30.000.000 đồng/xã). 

Kinh phí được  phân bổ năm 2018 theo Quyết định số 2389/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và các quyết định 
bổ sung. 

 (Chi tiết về kinh phí tại Biểu kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng dự toán 
kinh phí chi tiết nội dung thực hiện năm 2018 trình Sở Tài chính thẩm định; 

- Quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào hoạt động của 50 xã 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

- Chủ trì xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện năm 2018 nội dung  
xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015  vào hoạt động của 50 xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình 
cơ quan tài chính thẩm định theo quy định; 

- Phối hợp với UBND các xã và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng 
và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND cấp xã theo mô hình khung và 
thực hiện hoạt động công bố HTQLCL theo quy định tại Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến 
độ Kế hoạch; 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn; kiểm tra việc xây dựng, áp dụng 
HTQLCL tại UBND các xã triển khai thực hiện; 

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo Ban chỉ đạo và Sở Khoa học và 
Công nghệ theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo tài chính thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào 
hoạt động của 50 xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 



 Trên đây là Kế hoạch Triển khai việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018./. 

 
 

 Nơi nhận:   

- UBND tỉnh; 
- Tổng cục TĐC; 
- Đ/c Nguyễn Long Hải - PCT.UBND tỉnh- 
Trưởng BCD ISO tỉnh; 
- Thành viên BCĐ ISO tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, thư ký BCĐ. 
 

GIÁM ĐỐC  
      
 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Hà 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT 
Kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia  

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2018 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 24 /KH-SKHCN ngày  11 /4 / 2018 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

              Đơn vị tính: 1000 Đồng 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

A 
Thuê tổ chức tư vấn xây dựng và áp dụng 
HTQLCL theo TC ISO 9001:2015. Cụ thể: 

xã 50 20.000 1.000.000  

Cụ thể chi phí tư vấn xây dựng và áp dụng cho 01 UBND cấp xã (20.000.000, đ/xã) như sau: 

1. Chi khảo sát, đánh giá thực trạng Ngày  01 1.000 1.000  

2. 
Chi đào tạo nhận thức, đào tạo soạn thảo quy 
trình ISO và đào tạo đánh giá nội bộ 

Chuyên đề     

2.1 Chi bồi dưỡng giảng viên Ngày 03 1.000 3.000  

2.2 
Chi biên soạn, cập nhật bài giảng (đào tạo nhận 
thức, đào tạo soạn thảo quy trình ISO và đào tạo 
đánh giá nội bộ) 

Trang 100 50 5.000  

3. Chi thực tế hướng dẫn xây dựng bộ tài liệu ISO Ngày 08 1.000 8.000  

4. Chi hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu Ngày 01 1.000 1.000  

5. Chi hướng dẫn đánh giá nội bộ Chuyên đề 01 2.000 2.000  

B. 
CHI CHO HOẠT ĐỘNG DO CƠ QUAN THỰC 

HIỆN 
Đơn vị   500.000  

1 
Chi xây dựng tài liệu (Bộ tài liệu ISO 01bộ/đơn 

vị) 
Bộ 50 5.000 250.000  



2 Chi in ấn, khung bảng niêm yết CSCL. Đơn vị 50 3.000 150.000  

3 
Triển khai thực hiện (Tập huấn, xăng xe, công 

tác phí, ....) 
Hội nghị 50 2.000 100.000  

 Tổng cộng (A+B)    1.500.000  

 

 Tổng tiền: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn ./. 
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