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Số:  339 /SKHCN-TĐC 

V/v hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 

Lạng Sơn, ngày  13  tháng 5 năm 2019 

 
Kính gửi: Các đơn vị thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL  

theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 
 

 Căn cứ 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 hệ thống quản lý chất 

lượng 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; 

 Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 

9001:2008 sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn, theo đó 

trong năm 2019 có 45 đơn vị phải hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL 

(có danh sách kèm theo). 

 Để đảm bảo việc chuyển đổi theo đúng lộ trình và đạt hiệu quả, Sở Khoa học 

và Công nghệ (cơ quan thường trực BCĐ ISO tỉnh) đề nghị các cơ quan, đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị cần bám sát nội dung, phương thức, lộ trình chuyển 

đổi theo Kế hoạch số 71/KH-UBND, quan tâm và chỉ đạo đơn vị chuyển đổi sang 

áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; 

2. Tiến hành rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị để xây dựng các quy trình ISO áp dụng tại đơn vị theo Quyết định số 

19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

3. Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015; 

4. Thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL sau công bố. 

Để đảm bảo việc xây dựng và ban hành tài liệu, các quy trình (05 quy trình 

bắt buộc của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và quy trình thực hiện thủ tục 

hành chính) được thống nhất, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và soạn 

thảo hướng dẫn chuyển đổi để các đơn vị nghiên cứu, áp dụng (có mẫu tài liệu 05 

quy trình bắt buộc, tài liệu hướng dẫn chuyển đổi và 01 quy trình mẫu thực hiện 

thủ tục hành chính để tham khảo kèm theo).  



Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản hồi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, 

đề xuất giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên BCĐ ISO tỉnh; 
- Lưu: VT, TĐC. 
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