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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG  
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

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

 
 

Số:  212 /BC-BCĐ ISO 
   

Lạng Sơn, ngày  29  tháng  11 năm 2019 
 

BÁO CÁO  
Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  

quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

 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 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước, Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL tỉnh Lạng Sơn (BCĐ 
ISO tỉnh) báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau: 

 I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 

 1. Tình hình phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện: 

 - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và 
Công nghệ, trong năm 2019, BCĐ ISO tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
các văn bản triển khai thực hiện cụ thể như: 

 + Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch 
kiểm tra việc áp dụng HTQLCL 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; 

 - Cơ quan thường trực BCĐ ISO tỉnh- Sở Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành: 

 + Công văn 03/SKHCN-TĐC ngày 02/01/2019 góp ý dự thảo Mô hình khung 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

 + Công văn số 124/BCĐ ISO ngày 26/02/2019 đôn đốc triển khai thực hiện 
chuyển đổi HTQLCL sang áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị phải 
chuyển đổi năm 2019; 

 + Thông báo số 172/ TB-BCĐ ISO ngày 14/3/2019; Thông báo số 295/TB-
BCĐ ISO ngày 18/4/2019 và Thông báo số 391/TB-BCĐ ISO ngày 03/6/2019 về lịch 
kiểm tra HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị  
đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019; 
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 + Quyết định số 29/QĐ-BCĐ ISO ngày 14/3/2019 về việc kiểm tra HTQLCL 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2019; 

 + Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ISO ngày 05/4/2019 đào tạo thực hiện chuyển đổi 
áp dụng 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 năm 2019; Công văn số 339/SKHCN-TĐC ngày 13/5/2019 
về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015; 

 + Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 20/5/2019 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 2019. 

2. Kết quả cụ thể:  

2.1. Công tác hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến chuyển đổi 
Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, đơn vị:  

 - Thực hiện văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch số 
71/KH-UBND ngày 05/4/2018 chuyển đổi áp dụng 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 của UBND 
tỉnh, cơ quan thường trực BCĐ ISO tỉnh đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các 
đơn vị thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 
9001:2015 theo quy định. Ngày 22, 23/4/2019, tổ chức 01 lớp đào tạo thực hiện 
chuyển đổi áp dụng 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. Đồng thời, cơ quan thường trực BCĐ ISO đã 
ban hành văn bản đôn đốc và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL 
theo TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc chuyển 
đổi trong năm 2019. 

 - Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 253 cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là các đơn vị áp dụng) triển 
khai xây dựng, áp dụng HTQLCL (gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
tỉnh: 21 đơn vị; UBND cấp huyện: 11 đơn vị; các Chi cục thuộc Sở: 11 đơn vị 
(giảm 01 đơn vị do sáp nhập); các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 34 
đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn: 159 đơn vị; Các đơn vị sự nghiệp - khuyến 
khích áp dụng: 17 đơn vị (giảm 05 đơn vị do: chủ yếu do sáp nhập, có 01 đơn vị 
thành Công ty Cổ phần theo chủ trương của UBND tỉnh). Các xã xây dựng, áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019 theo kế hoạch đảm 
bảo tiến độ theo lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc công bố áp dụng trong 
tháng 12 năm 2019. 

2.2. Công tác kiểm tra:  



 3 

Trong năm 2019, Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, 
duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh: Tổ chức 
kiểm tra thực tế việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL  tại các đơn vị 
áp dụng theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh đã được 
phê duyệt là 65 đơn vị, trong đó bao gồm:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 08 đơn vị: Sở Nội Vụ, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, 
Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân 
tộc. 

 - UBND các huyện, thành phố  05 đơn vị: UBND thành phố, Hữu Lũng, Văn 
Lãng, Bắc Sơn, Cao Lộc.  

- Chi cục trực thuộc Sở 01 đơn vị: Chi cục Thủy lợi. 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở 05 đơn vị: Bệnh viện Y học Cổ 
truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Cao 
đẳng Y tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 

 - UBND xã, phường, thị trấn 40 đơn vị:  

 + UBND xã Đồng Tân, UBND xã Sơn Hà,  UBND Thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng.  

 + UBND xã Vạn Linh, UBND xã Mai Sao, UBND xã Thượng Cường, UBND 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.  

 + UBND xã Đồng Ý, UBND xã Tân Lập, UBND Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc 
Sơn.  

 + UBND xã Tân Lang, UBND xã Tân Mỹ, UBND xã Thanh Long, UBND thị 
trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.  

 + UBND xã Chi Lăng, UBND xã Quốc Khánh, UBND xã Hùng Việt, UBND 
thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.  

 + UBND phường Hoàng Văn Thụ,  UBND phường Tam Thanh, thành phố 
Lang Sơn.  

 + UBND Thị trấn Văn Quan, UBND xã Văn An, UBND xã Yên Phúc, UBND 
xã Bình Phúc, UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.  

 + UBND thị trấn Bình Gia, UBND xã Tân Văn, UBND xã Minh Khai, UBND 
xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.  

 + UBND xã Thụy Hùng, UBND xã Bảo Lâm, UBND Thị trấn Đồng Đăng, 
UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.  

 + UBND xã Yên Khoái,  UBND xã Xuân Lễ, UBND Thị trấn Lộc Bình, 
UBND thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 



 4 

 + UBND xã Đình Lập,  UBND xã Bính Xá, UBND xã Cường Lợi, huyện Đình 
Lập. 

 - Các Trung tâm y tế 5 huyện:  Chi Lăng, Bắc Sơn, Tràng Định, Lộc Bình, 
Đình Lập. 

 - Cơ quan Trung ương đóng tại địa phương 01 đơn vị: Cục Quản lý thị thường. 

Qua công tác kiểm tra cho thấy một số mặt đã đạt được cụ thể như: Cơ bản các 
đơn vị được kiểm tra đã xây dựng và ban hành HTQLCL đã bao gồm toàn bộ hoạt động 
liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan.  Tuy nhiên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
huyện, cấp xã có sự thay đổi, nên tại thời điểm kiểm tra một số đơn vị chưa kịp thời cập 
nhật vào HTQLCL của đơn vị. Đoàn đã yêu cầu rà soát lại các TTHC, từ đó xây dựng 
các quy trình vào HTQLCL.  

- Qua kiểm tra thực tế, một số đơn vị Thủ trưởng đơn vị chưa thật sự quan tâm 
đến việc chỉ đạo, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của đơn vị 
mình. Lãnh đạo một số đơn vị coi đây là nhiệm vụ tham mưu, thực hiện của thư ký 
ISO, dẫn đến công chức các bộ phận khác không hiểu biết đầy đủ về HTQLCL, 
do vậy việc áp dụng HTQLCL vào thực tế còn nhiều lúng túng, chủ yếu là các 
đơn vị khuyến khích áp dụng, cấp huyện, cấp xã.  

 - Hầu hết, các đơn vị tiến hành đánh giá nội bộ 01 lần/năm, tuy nhiên có đơn vị 
hồ sơ đánh giá nội bộ lưu chưa đầy đủ hoặc khi đánh giá nội bộ còn thiếu các bước 
theo quy trình. Các điểm không phù hợp được phát hiện qua các cuộc đánh giá đã được 
thực hiện khắc phục, tuy nhiên còn hạn chế.  

- Hệ thống tài liệu của các đơn vị cơ bản đầy đủ theo mô hình khung. Tuy 
nhiên, việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung quy trình liên quan đến TTHC vào HTQLCL 
của một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời (chủ yếu ở cấp huyện, cấp xã). 

 - Cơ quan thường trực đã ban hành văn bản gửi các đơn vị thực hiện báo cáo 
về tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL của đơn vị mình và gửi về cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh để tổng hợp. Đến thời điểm này đã nhận được hầu 
hết các báo cáo của các đơn vị áp dụng,  UBND các xã áp dụng trong năm 2017, 2018  
đã thực hiện báo cáo tại báo cáo chung của UBND các huyện theo yêu cầu (có phụ 
lục kèm theo). 

 II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

 1. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, tổ 
chức: 

- Nhìn chung, các đơn vị áp dụng đều nhận thức rõ về lợi ích và hiệu quả của 
việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan. Thông qua việc xây dựng và áp 
dụng HTQLCL tại cơ quan, các quy trình xử lý công việc trong cơ quan được tiêu 
chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng pháp luật; minh bạch và công khai hóa 
quy trình thủ tục xử lý công việc của cơ quan đơn vị; đã có những thay đổi tích cực 
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về nhận thức và tuân thủ cơ bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc áp dụng, duy trì, 
cải tiến HTQLCL đã dần đi vào nề nếp và đem lại một số kết quả nhất định, góp phần 
xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ yêu cầu 
cải cách hành chính trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, việc áp dụng HTQLCL đã 
góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan, giúp lãnh 
đạo cơ quan và công chức nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử 
lý công việc theo quy trình, xác định trách nhiệm trong nội bộ cơ quan với đơn vị bên 
ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. 
Hồ sơ công việc của các đơn vị được thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học, thuận tiện 
tham chiếu; việc giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hiệu quả, 
nhanh gọn, chính xác; thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc, đơn giản hóa các 
quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian giải quyết công việc của từng 
bộ phận, phòng, ban; giảm tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, 
công chức.  

 - Một số cơ quan đã thực hiện tương đối tốt việc duy trì, áp dụng và cải tiến 
HTQLCL: tiêu biểu có: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Quản lý Thị trường, UBND 
thị trấn Văn Quan, UBND xã Hồng Phong- huyện Bình Gia, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh....Các cơ quan này đã thực hiện kiện toàn lại Ban ISO khi có sự thay đổi về tổ 
chức bộ máy; Phạm vi áp dụng HTQLCL đã bao gồm các hoạt động liên quan đến 
thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
quy trình của HTQLCL khi có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan; 
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nhìn chung đúng quy định, đúng về thời gian trả 
kết quả, hồ sơ lưu được sắp xếp khoa học. 

 - Bên cạnh đó, có một số đơn vị khuyến khích áp dụng lãnh đạo chưa 
thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chưa phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu triển khai 
thực hiện việc xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động 
của đơn vị nên viên chức trong đơn vị chưa thực sự thấu hiểu về HTQLCL để áp 
dụng; chưa thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình khi có sự thay đổi của 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan vào hoạt động của đơn vị kịp thời như: 
Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Trung tâm 
Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.  

- Đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh 70% UBND cấp xã đã hoàn thành 
việc xây dựng, 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, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua 
việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính của tỉnh. 

 2. Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì 
HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị:  



 6 

 Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của các đơn vị 
chưa có đơn vị nào phát sinh khiếu nại phải xử lý vi phạm đối với hoạt động xây 
dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại các đơn vị. 

 3. Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn; 
hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá: 

 - Năm 2019, Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã lựa chọn tổ chức tư vấn là Công ty 
TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) để thực hiện đào tạo, 
tập huấn kiến thức để chuyển đổi từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 
9001:2015 và hướng dẫn xây dựng áp dụng HTQLCL cho 42 UBND cấp xã. Nhìn 
chung đơn vị tư vấn đã có những chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp do vậy việc 
hướng dẫn xây dựng và chuyển đổi một cách dễ hiểu và thuận lợi cho đơn vị áp dụng. 

 4. Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây 
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị và phân 
tích nguyên nhân: 

4.1. Về phía cơ quan, đơn vị đã và đang xây dựng, áp dụng HTQLCL: 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ISO 
tỉnh trong việc triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và 
Công nghệ về triển khai, xây dựng và áp dụng HTQLCL, qua đó đã giúp các đơn vị 
áp dụng hiểu hơn về HTQLCL, công tác phối hợp giữa các bộ phận được chặt chẽ 
và bài bản đúng quy định. Tại một số đơn vị áp dụng, lãnh đạo đã quan tâm và có sự 
chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện và áp dụng HTQLCL, tạo sự quyết tâm trong 
tập thể, công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực thực hiện và áp 
dụng HTQLCL tại đơn vị. 

- Khó khăn: Tại đa số các đơn vị đã triển khai áp dụng HTQLCL Lãnh đạo 
chưa thật sự quan tâm vào cuộc, hầu hết giao cho đại diện lãnh đạo cấp phó, thư ký 
ISO của đơn vị trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL dẫn đến hiệu quả 
chưa cao. Việc lãnh đạo cao nhất không quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong việc áp dụng 
HTQLCL, chưa đầu tư các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai xây dựng và áp 
dụng dẫn đến cán bộ trong đơn vị không chú trọng đến việc áp dụng HTQLCL vào 
giải quyết công việc đồng nghĩa với không khai thác được lợi ích của việc áp dụng 
HTQLCL dẫn đến hiệu quả còn hạn chế, mặc dù biết việc duy trì, áp dụng và cải tiến 
HTQLCL là một trong những tiêu chí thành phần chấm điểm Cải cách hành chính 
của đơn vị hàng năm. Ngoài ra, nhân sự cho công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và 
theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các cơ quan hành chính ở cấp huyện, cấp xã đa 
phần có sự thay đổi, luân chuyển thường xuyên, có một số đơn vị biên chế được giao 
của cơ quan còn hạn chế vì vậy chưa bố trí được công chức thực hiện nhiệm vụ này, 
trong khi công chức được giao kiêm nhiệm nhiều việc do đó chưa dành nhiều thời 
gian để tham mưu cho công tác này. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa 
đồng bộ thay đổi, điều chỉnh liên tục dẫn tới khó khăn trong việc vận hành HTQLCL 
do phải thường xuyên soát xét các quy trình tác nghiệp, các biểu mẫu để ban hành, áp 
dụng gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Số lượng thủ tục hành chính 
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thường xuyên thay đổi qua từng năm, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong 
công tác triển khai, cải tiến HTQLCL. Một số quy trình giải quyết TTHC còn chung 
chung và chưa bám sát với thực tế hoạt động giải q uyết công việc của cơ quan nên 
quá trình vận hành không hiệu quả. Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm 
không phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ và hành động khắc phục phòng ngừa 
sau đánh giá còn nhiều hạn chế. Vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng việc áp 
dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL vào hoạt động quản lý của đơn vị. 

 4.2. Về tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị: 

 Thông qua việc kiểm tra thực tế cũng như tổng hợp các báo cáo định kỳ của 
các đơn vị áp dụng, cơ quan thường trực nhận thấy: Hầu hết các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã có ý thức chấp hành các yêu cầu của tiêu chuẩn trong 
triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý của đơn vị bước đầu 
đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đối với các đơn vị sự nghiệp khuyến khích áp 
dụng, đa số là các đơn vị không có các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thì việc 
xây dựng áp dụng HTQLCL tại các đơn vị này hiệu quả chưa cao. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ:  

 - Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát, đôn đốc và tiếp tục hướng dẫn các 
tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức cho các tỉnh học tập kinh nghiệm tại 
một số tỉnh làm tốt công tác triển khai duy trì, áp dụng HTQLCL để tỉnh Lạng Sơn 
học tập; 

 - Việc triển khai HTQLCL đến cấp xã: hoạt động này còn rất mới mẻ đối với 
cấp xã. Cấp xã là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân nhiều nhất và cũng là 
thước đo dễ thấy nhất về sự hài lòng hay không của công dân với chính quyền... Để 
không là bệnh hình thức áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, 
ngoài việc UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ quan tâm, đôn đốc thực hiện, thì rất cần sự hỗ trợ 
từ Tổng cục TĐC như: về đào tạo, hướng dẫn, tổ chức buổi học tập kinh nghiệm, hỗ 
trợ tài liệu, tư liệu, kinh phí trong việc áp dụng HTQLCL...cho tỉnh; 

 - Xem xét trình sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của 
Thủ tướng chính phủ cho phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như hiện 
nay; 

- Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tổng kết tình 
hình duy trì áp dụng HTQLCL hàng năm, sớm tham mưu, đề xuất đưa ra các hình 
thức khen, thưởng, hình thức xử lý vi phạm trong việc áp dụng HTQLCL vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước.  

2. Đối với UBND tỉnh: 

- Bố trí kinh phí, chỉ đạo trong năm 2020 tiến hành triển khai xây dựng, áp 
dụng HTQLCT theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước của 
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UBND các xã còn lại, để đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ 
hiện nay.  

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, triển khai thực 
hiện và duy trì HTQLCL ISO 9001 cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục tổ chức đào tạo, hội 
nghị tập huấn về HTQLCL ISO 9001:2015, cập nhật danh mục TTHC theo quy định, 
đảm bảo công tác khắc phục hạn chế còn tồn tại được thực hiện thường xuyên, kịp 
thời đúng quy định.  

- Chỉ đạo các cấp, ngành tuyên truyền, vận động sự tham gia của doanh nghiệp, 
người dân hướng đến xây dựng một nền hành chính khoa học, chuyên nghiệp, hiện 
đại thông qua việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 
động quản lý của đơn vị. 

 3. Đối với các đơn vị áp dụng:  

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều 
hành, kiểm tra, giám sát, thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL nhằm nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công chức về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động 
của đơn vị; 

 Kịp thời rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả 
của HTQLCL; 

 Thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng năm về việc xây dựng, áp dụng, duy trì 
HTQLCL cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên. 

  Trên đây là báo cáo của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn về tình hình xây 
dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019./. 

 
  Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- UBND tỉnh; 
- Tổng cục TCĐLCL; 
- Đ/c Nguyễn Long Hải- PCT.UBND tỉnh- 
Trưởng BCD ISO tỉnh; 
- Thành viên BCĐ ISO tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Các đơn vị áp dụng HTQCLCL; 
- 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 
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Phụ lục: KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 
(Kèm theo Báo cáo số  212 /BC-BCĐ ISO ngày 29 tháng 11  năm 2019 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn) 

 

Tình hình công bố 
HTQLCL phù hợp 
Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 

Đánh giá nội bộ 
hàng năm 

 

TT Tên cơ quan 
Số Báo cáo 

ngày, 
tháng,năm 

Số lượng 
thủ tục 
hành 

chính đã 
xây dựng 

và áp 
dụng 

HTQLCL 
Đã 

công bố 

Chưa 
công 
bố 

Đáp ứng 
yêu cầu 

Chưa 
đáp 
ứng 
yêu 
cầu 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO BẰNG VĂN BẢN 

I 
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
THUỘC UBND TỈNH 

        

1 Văn phòng UBND tỉnh 

138/BC-
UBND 
ngày 

08/11/2019 

5/5 
294/QĐ-VP 

ngày 
28/12/2018 

 

Hoàn 
thành 

chương 
trình đánh 
giá nội bộ 

ngày 
15/10/ 
2019 

  

2 Sở Giao thông vận tải 

2637/BC-
SGTVT 

ngày 
07/11/2019 

67/79 

3085/QĐ-
SGTVT 

ngày 
25/12/2018 

 

Dự kiến 
hoàn thành 

đánh giá 
nội bộ 
tháng 

12/2019 

  

Đã công bố: 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 
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3 Sở Kế hoạch Đầu tư 

556/BC-
SKHĐT 

ngày 
01/11/2019 

124/131 
 

102/QĐ-
SKHĐT 

ngày 
18/7/2019 

    

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

4 Sở Nội Vụ 
448/BC-SNV 

ngày 
13/11/2019 

78/81 
394/QĐ-SNV 

ngày 
25/12/2018 

 

222/KH-
SNV ngày 
17/10/201

9 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

5 Sở Ngoại vụ 
144/BC-

SNgV ngày 
13/11/2019 

01/01 

275/QĐ-
SNGV 
ngày 

16/11/2018 

 

Đánh giá 
nội bộ 
ngày 

15/10/ 
2019 

  

6 Sở Tài Chính  
441/BC-STC 

ngày 
12/11/2019 

49/49 

172a//QĐ-
STC ngày 

15/10/2019 
(công bố lại 

khi có sự 
thay đổi) 

 

Báo cáo 
đánh giá 

ngày 
16/10/ 
2019 

  

7 Sở Khoa học và Công nghệ 
190/BC-

SKHCN ngày 
08/11/2019 

68 

93/QĐ-
SKHCN ngày 

25/7/2019 
(công bố lại 

khi có sự 
thay đổi) 

 

Đánh giá 
nội bộ 
tháng 

6/2019 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

8 Sở Lao động thương binh và xã hội 

331a/BC-
SLĐTBXH 

ngày 
15/11/2019 

73/73 

2422/QĐ- 
SLĐTBXH 

ngày 
21/5/2019 

 

123a/TB- 
SLĐTBXH, 

ngày 
12/9/ 
2019 

   

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 
599/BC-

STNMT ngày 
71/83 

324/QĐ-
STNMT 

 
281/QĐ-
STNMT 

  Đã công bố 
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14/11/2019 ngày 
19/10/2018 
và 321/QĐ-

STNMT 

ngày 
22/10/ 
2019 

HTQLCL theo 
TCVN ISO 
9001:2015 

 

10 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

253/BC-
SVHTTDL 

ngày 
21/11/2019 

104 
Số 165/QĐ-
SVHTTDL 
31/5/2019 

    

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

11 Sở Thông tin và Truyền thông 

153/BC-
STTTT 

ngày 
29/10/2019 

37/37 

Số 22/QĐ-
STTTT ngày 
15/01/2019; 

Số Số 
22A/QĐ-

STTTT ngày 
18/01/2019 

 

Thông  
báo  số  
46/TB-
BCĐ  
ngày 

08/01/ 
2019 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

12 Sở Tư pháp 
364/BC-STP 

ngày 
13/11/2019 

 
161/161 

194/QĐ-STP 
ngày 

05/11/2018 
 

Thông báo 
119/TB-

STP ngày 
23/8/ 
2019 

  

13 Sở Y tế 
553/BC-SYT 

ngày 
14/11/2019 

 
93/105 

2756a/QĐ-
SYT ngày 
12/10/2018 

 

Tổ chức 
đánh giá 
nội bộ 
ngày 

11/10/ 
2019 

  

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
403/BC-SNN 

ngày 
08/11/2019 

01/85 (VP 
sở có 01 
TTHC, 

các TTHC 
còn lại 
giao về 
/các đơn 

354/QĐ-SNN 
ngày 

24/10/2019 
 

Đã đánh 
giá 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 
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vị trực 
thuộc) 

15 Sở Xây dựng 
277/BC-SXD 

ngày 
13/11/2019 

28/36 
112/QĐ-SXD 

ngày 
31/5/2019 

 

01/BC-
BCĐ ISO 

ngày 
24/10/ 
2019 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 
2759/BC-

SGDĐT ngày 
14/11/2019 

60/60 
3691/QĐ-

SGDĐT ngày 
02/11/2018 

 

2753/KH-
SGDĐT 

ngày 
04/11/ 
2019 

  

17 Sở Công Thương 
185/BC-SCT 

ngày 
08/11/2019 

124/124 
154/QĐ-SCT 

ngày 
04/11/2019 

 

02/KH-
BCĐ ISO 

ngày 
10/10/ 
2019  

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

18 Thanh tra tỉnh 
122/BC-TTr 

ngày 
15/11/2019 

    X  

 Báo cáo không 
thể hiện: Số TTHC 
đã xây dựng vào 
HTQLCLL tại 

 đơn vị và số quyết 
định công bố 

HTQLCL theo 
TCVN ISO 

9001:2015, số 
Quyết định kiện 

toàn BCĐ ISO của 
đơn vị; Đánh giá 

nội bộ định kỳ 
hàng năm theo quy 

đinh 

19 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng, Lạng Sơn 
267/BC-

BQLKKTCK 
25/25 

147/QĐ-
BQLKKTCK 

 
 

115/QĐ-
BQLKKT

  Đã công bố 
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ngày 
04/11/2019 

ngày 
28/12/2018 

 CK 
ngày 23/9/ 

2019 

HTQLCL theo 
TCVN ISO 
9001:2015 

20 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 
435/BC-VP  

ngày 
12/11/2019 

không có 
TTHC  

400/QĐ-VP  
ngày  10/12 

/2018 
 

Chưa ban 
hành kế 
hoạch 

đánh giá 
nội bộ  

  

 Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

II UBND CẤP HUYỆN        11 đơn vị 

1 UBND Thành phố Lang Sơn 
834/BC-BCĐ 

ISO ngày 
06/11/2019 

174/266 
(92 TTHC 

còn lại 
thuộc 4 

phòng áp 
dụng độc 

lập) 

4072/QĐ-
UBND 
ngày 

29/10/2019 

 

41/KH-
BCĐ ngày 

31/10/ 
2019 

  

2 UBND huyện Văn Lãng 

482/BC-
UBND 
ngày 

20/11/2019 

172/245 
2581/QĐ-

UBND ngày 
27/9/2019 

 

2195/KH- 
BCD 

ngày 20/9/ 
20 19 

X  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

3 UBND Huyện Tràng Định 
422/BC-BCĐ 

ngày 
15/11/2019 

256   
đã đánh 

giá 
  

Đang xây dựng 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015, phấn 
đấu hoàn thành 

trong tháng 
12/2019 

4 UBND huyện Văn Quan 
519/BC-

UBND ngày 
14/11/2019 

168/245 

3692/QĐ- 
UBND 
ngày 

13/11/2019 

 

01/KH- 
BCĐ ngày 

10/5/ 
2019 

  

5 UBND huyện Bình Gia 
513/BC-

UBND ngày 
181/245 

2390/QĐ-
UBND ngày 

 
80/KH-

BCĐ ngày 
  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 
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11/11/2019 17/10/2019 25/3/ 
2019 

6 UBND huyện Bắc Sơn 
579/BC-

UBND ngày 
14/11/2019 

172/172 
3712/QĐ-

UBND ngày 
29/10/2019 

 

190/KH-
UBND 
ngày 
28/12 
/2018 

  

7 UBND huyện Lộc Bình 
587a/BC-

UBND ngày 
14/11/2019 

172 
4587a/QĐ- 

UBND ngày 
10/9/2019 

 

210a/KH- 
UBND, 

ngày 
27/9/ 
2019 

  

8 UBND huyện Đình Lập 

651/BC-
UBND 
ngày 

13/11/2019 

173/173 
4060/QĐ-

UBND ngày 
21/10/2019 

 

14/KH-
UBND 
ngày 

12/01/ 
2019 

  

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

9 UBND huyện Hữu Lũng 
563/BC-

UBND ngày 
18/11/2019 

245 

5299/QĐ-
UBND 
ngày 

18/11/2019 

  

Báo 
cáo 

chưa 
thể 

hiện 
bằng 
chứng
đánh 
giá 

nội bộ 
định 
kỳ 

hàng 
năm 
theo 
quy 
đinh 

 

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

10 UBND huyện Chi Lăng 750/BC-BCĐ 174/247 3318/QĐ-  223a/KH-    
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ISO ngày 
18/11/2019 

(Đã trừ 
các TTHC 

của 03 
phòng: 
Nội Vụ, 

Tài 
nguyên&
MT; Tư 
Pháp) 

UBND ngày 
12/9/2019 

BCĐ ISO  
ngày  
16/9/ 
2019 

Đã công bố 
HTQLCL theo 

TCVN ISO 
9001:2015 

 

11 UBND huyện Cao Lộc 
707/BC-

UBND ngày 
27/11/2019 

182/263 
3704/QĐ-

UBND ngày 
04/11/2019 

 

607/BC-
UBND 
ngày 

24/10/ 
2019 
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