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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

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

 

 
Số:  26 /KH-BCĐ ISO 

 
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4  năm 2019 

 
 

 
KẾ HOẠCH 

Đào tạo thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống  
hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL 2008) sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL 2015)  vào hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo ISO tỉnh xây 
dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi HTQLCL 2015 cho UBND cấp huyện, thành 
phố, các cơ quan chuyên môn cấp huyện năm 2019 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH: 

Trang bị cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng ISO của các đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL 2008 những nội dung cơ 
bản, những điểm mới, khác biệt của của HTQLCL 2015; Hướng dẫn thực hiện 
chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL 2015 tại đơn vị để đưa vào vận hành hệ thống 
quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN: 

1. Nội dung: 

- Phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 
21/01/2019 của bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình 
khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương và các văn bản có liên quan; 

- Tổng quan Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; 

- Các yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho 
cơ quan hành chính; 

- Phương pháp chuyển đổi tài liệu hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015; 

- Phương pháp ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015; 

- Hướng dẫn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015. 

2. Thành phần:  
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Dự kiến số người tham dự: khoảng 120 người, trong đó: 

- Thành viên BCĐ ISO tỉnh, Tổ công tác giúp việc BCĐ ISO tỉnh (15 người); 

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO  
của: 

+ 11 UBND huyện, thành phố (22 người); 

+ 34 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (68 người); 

- Trưởng (phó) các phòng thuộc Sở KH&CN (05 người); 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, (05 người).  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: Ngày 18, 19 tháng 4/2019. 

2. Địa điểm: Hội trường nhà khách Tỉnh ủy 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC:  

Theo quy định hiện hành và sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh cấp 
cho Ban chỉ đạo ISO tỉnh hoạt động trong năm 2019. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh) chỉ đạo  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL 2008 sang áp dụng 
HTQLCL 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 của BCĐ ISO tỉnh./. 
 

 

  Nơi nhận:                                                                             
- Đ/c Nguyễn Long Hải-PCT UBND 
tỉnh, Trưởng BCĐ ISO tỉnh (b/c); 
- Thành viên BCĐ ISO tỉnh; 
- VP Sở KHCN; 
- Chi cụcTĐC; 
- Lưu: VT, Thư ký BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

(Đã ký) 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà  
 

  

 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 


		2019-04-05T09:05:15+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




