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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:      /BC-SKHCN     Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình 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 quý I năm 2020 
  

  

Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh 

báo cáo tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 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 quý I năm 2020 như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

 Trong quý I cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã thực hiện và tham 

mưu triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 - Kế hoạch số 15/KH-BCĐISO ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn Triển khai 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 năm 2020; 

 - Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 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 2020. 

 2. Kết quả thực hiện:  

 Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 241
1
 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 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. 

Trong đó: 100% các đơn vị phải thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2018 và 2019 đã hoàn thành 

việc chuyển đổi, còn 17 UBND xã, phường, thị trấn và 17 đơn vị sự nghiệp hiện 

đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sẽ thực 

hiện chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 trong năm 2020 theo kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh
2
.  

Dự kiến trong tháng 3/2020, Ban Chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức 01 cuộc Hội nghị 

đào tạo áp dụng, chuyển đổi HTQLCL trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

                                           
1
 Gồm:  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 21 đơn vị; Các chi cục thuộc Sở: 11 đơn vị; UBND cấp huyện: 

11 đơn vị; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 34 đơn vị; Các đơn vị sự nghiệp khuyến khích áp dụng: 

17 đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn: 147 đơn vị (giảm 12 đơn vị do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). 
2
 Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng sơn 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 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 3. Đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế   

 3.1. Ưu điểm:  

 Tại đa số các đơn vị áp dụng, lãnh đạo đã quan tâm, có sự chỉ đạo quyết liệt 

hơn 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. 

 3.2. Tồn tại hạn chế:  

 - Công chức trực tiếp làm công tác tham mưu, thực hiện và theo dõi HTQLCL 

của một số đơn vị áp dụng có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, công chức 

mới tiếp nhận chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về HTQLCL 

nên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; 

- Vẫn còn một số đơn vị áp dụng chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tiêu 

chuẩn, hoạt động cải tiến HTQLCL chưa được thường xuyên nên hiệu quả  áp dụng 

HTQLCL chưa cao, việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung quy trình liên quan đến TTHC 

vào HTQLCL của một số đơn vị chưa kịp thời; 

- Phần lớn các đơn vị đã áp dụng quy trình trong HTQLCL vào thực tế giải 

quyết công việc, tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực hiện lưu hồ sơ theo quy 

trình hoặc bước thực hiện tại một số quy trình xây dựng chưa cụ thể. 

 4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo 

- Tiến hành kiểm tra HTQLCL tại các đơn vị áp dụng theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-UBND và báo cáo kết quả kiểm tra 

theo quy định; 

- Hướng dẫn, đôn đốc 34 đơn vị hoàn thành chuyển đổi sang áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 theo Kế 

hoạch số 71/KH-UBND; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, 

viên chức và người lao động đối với việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông 

qua website của Sở KH&CN, báo, tờ rơi, tập gấp, sổ tay… 

- Đánh giá tổng kết 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. 

 5. Đề xuất, kiến nghị 

Để việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước 

đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả thiết thực, qua 

đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kiến 

nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL nghiêm túc thực hiện Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ 



 3 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và một số nhiệm vụ cụ thể:  

- Lãnh đạo các cơ quan cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc áp dụng 

HTQLCL tại đơn vị mình; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức chung và 

quán triệt đến toàn thể các phòng, ban, bộ phận và toàn thể công chức để việc tuân thủ 

và áp dụng được nghiêm túc, đúng quy định, có sự kiểm soát thường xuyên liên tục 

để thấy được hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL trong giải quyết công việc, qua đó 

nâng cao ý thức, tinh thần tự giác của mỗi công chức trong việc áp dụng HTQLCL tại 

đơn vị mình; 

- Chủ động soát xét, cải tiến HTQLCL phù hợp với tình hình thực tế giải quyết 

công việc của đơn vị mình. Đồng thời thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở 

rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 

19/2014/QĐ-TTg; 

- Yêu cầu thực hiện xây dựng quy trình ISO cho tất cả các TTHC để đảm bảo 

HTQLCL của đơn vị bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ 

chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; 

- Thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo theo đúng quy định, 

sau đánh giá cần tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp đã được phát hiện 

trong quá trình đánh giá; thường xuyên soát xét, cải tiến quy trình ISO để đảm bảo 

HTQLCL của đơn vị tuân thủ yêu cầu của Tiêu chuẩn và phù hợp thực tế công việc 

tại đơn vị; 

- Đối với các đơn vị chưa chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015: cần tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết để đưa vào xây dựng và áp dụng HTQLCL tại cơ quan, đơn vị và hướng 

tới hoàn thành chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong 

năm 2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh; 

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

 Trên đây là báo cáo việc 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 

Lạng Sơn quý I năm 2020./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội Vụ; 

- Các sở, ngành thành viên BCĐ;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, thư ký BCĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 
 

Trần Hữu Đắc  
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