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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
 

  Số:  172  /TB-BCĐ ISO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập Tự do Hạnh phúc 

 
 

          Lạng Sơn, ngày  14  tháng 3  năm 2019 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị  đợt 1 năm 2019  

  

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-UBND, ngày  08/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng tỉnh Lạng Sơn (BCĐ ISO tỉnh) thông báo tới các đơn vị nội dung kiểm tra và lịch 
kiểm tra cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đoàn kiểm tra:  Đại diện Ban chỉ đạo, các Tổ viên Tổ công tác giúp việc BCĐ ISO tỉnh, 
một số công chức của cơ quan thường trực (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh). 

2. Đối với các cơ quan được kiểm tra: 

- Trưởng Ban chỉ đạo; 

- Thư ký ISO của đơn vị áp dụng; 

- Lãnh đạo đơn vị, các phòng, ban đang thực hiện áp dụng HTQLCL của đơn vị. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 

a) Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; 

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống, quy trình giải quyết công việc 
cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; 

c) Sự tuân thủ đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, 
chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu 
pháp luật liên quan; 

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định 
trong HTQLCL; 
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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 HTQLCL (nếu có); 

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL. 

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: 

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 HTQLCL; 

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; 

c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thông 
báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì theo dõi, tổng hợp, niêm yết tại trụ sở cơ quan; 

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động xử lý công việc vào HTQLCL; 

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng 
HTQLCL. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

+ Cơ quan được kiểm tra báo cáo tình hình áp dụng tại đơn vị theo nội dung yêu 
cầu tại mục II của Thông báo này; 

+ Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị áp dụng. 

(Đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung như trên, có mẫu đề 
cương báo cáo kèm theo) 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA 

Từ ngày 21/3/2019 đến ngày 27/3/2019 

 

TT 
Ngày, 
tháng, 
năm 

Thời gian 

 

Đơn vị được kiểm tra 

 

1 Sáng từ 08h00 đến 11h30 Sở Công Thương 

2 
21/3/2019 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 Sở Thông tin và Truyền thông 

3 Sáng từ 08h00 đến 11h30 Sở Giáo dục và Đào tạo 

4 
22/3/2019 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

5 25/3/2019 Sáng từ 08h00 đến 11h30 Sở Tư Pháp 
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6 Chiều từ 14h00 đến 17h00 Sở Xây dựng 

7 Sáng từ 08h00 đến 11h30 Ban Dân tộc 

8 
26/3/2019 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 Sở Nội Vụ 

9 
Sáng từ 7h 30 đến 9h30 từ 

9h45 đến 11h30 

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

Chi cục Thủy Lợi 

10 

27/3/2019 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 Cục Quản lý thị thường 

11 29/3/2019 
Sáng từ 08h đến 11h30 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 

Huyện Chi Lăng: 04 đơn vị 

(1) UBND xã Vạn Linh; 

(2) UBND xã Mai Sao; 

(3) UBND thị trấn Chi Lăng; 

(4) Trung tâm y tế huyện Chi Lăng. 

 Tổng số đơn vị được kiểm tra: 15 đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian Đoàn kiểm tra sẽ thông báo 
trước cho các đơn vị. 

(Họp đoàn kiểm tra vào 14h00 ngày 19/3/2019 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng). 

Ban chỉ đạo ISO tỉnh thông báo tới các cơ quan chịu sự kiểm tra, các thành viên Ban chỉ 
đạo và tổ viên Tổ công tác giúp việc BCĐ ISO tỉnh biết và triển khai thực hiện./. 

  
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Nguyễn Long Hải - 
PCT.UBND tỉnh- Trưởng BCĐ ; 
- Các cơ quan có thành viên 
BCĐ và Tổ CTGV BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 
- Lưu: VT, Thư ký ISO. 

 
 

   KT.TRƯỞNG BAN 
     PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

(Đã ký) 
 

 
    GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà  
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MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001  

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /BCĐ ISO ngày    tháng 3  năm 2019) 
 

TÊN ĐƠN VỊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:……… Lạng Sơn, ngày…… tháng…… năm…… 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 
Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; Thông báo số       /BCĐ ISO ngày    /     
/2019 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn   ...tên cơ quan..... báo cáo tình hình xây dựng 
và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 
đơn vị như sau: 

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001: 

a) Tình hình phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị: 

b) Kết quả cụ thể: 

STT Tên cơ quan 

Tên tổ 
chức tư 

vấn, 
chuyên 
gia tư 

vấn (nếu 
có) 

Số lượng thủ 
tục hành chính 
đã xây dựng 
và áp dụng 

HTQLCL/tổng 
số TTHC 

Tình hình công bố 
HTQLCL phù 

hợp Tiêu chuẩn 
quốc gia 9001 
(ghi số,  ngày 

tháng năm ban 
hành quyết định 

công bố) 

Đánh giá 
nội bộ hàng 

năm theo 
quy định 

Quyết 
định kiện 
toàn BCĐ 
đơn vị (số 
qđ, ngày 

tháng 
năm ban 

hành) 

Ghi chú 

    Đã 
công bố 

chưa 
công bố 

đã 
đánh 
giá 

chưa 
đánh 
giá 
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2. Đánh giá, nhận xét: 

a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

b) Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, 
đơn vị: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

- Về các nội dung khác có liên quan: 

....................................................................................................................................  

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 

....................................................................................................................................  

...tên cơ quan ... báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại đơn vị để Ban chỉ đạo 
ISO tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

  

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TRA 
 ĐỢT 1 NĂM 2019 

 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

1 Sở Công Thương  

2 Sở Thông tin và Truyền thông 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

4 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

5 Sở Tư Pháp 

6 Sở Xây dựng 

7 Ban Dân tộc 

8 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

9 Chi cục Thủy Lợi 

10 Sở Nội Vụ 

11 Cục Quản lý thị thường 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

12 - UBND xã Vạn Linh; 

- UBND xã Mai Sao; 

- UBND thị trấn Chi Lăng; 

- Trung tâm y tế huyện Chi Lăng. 

        
               Tổng:  15 đơn vị. 
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