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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

  

Thực hiện 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 (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 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo ISO tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp 

dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH 

- Nâng cao nhận thức về HTQLCL và các yêu cầu cơ bản của Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách ISO 

của các đơn vị, nhằm giúp các đơn vị vận hành HTQLCL vào giải quyết công việc 

hợp lý, khoa học đạt hiệu quả cao; 

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

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Đào tạo cách thức thực hiện chuyển đổi 

sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung: 

- Triển khai quán triệt thực hiện: Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 

21/01/2020 của 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; Các Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng 

Sơn
1
 về việc áp dụng 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; 

- Tổng quan HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

                                           
1
 Kế  hoạch số 34/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 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; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
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- Cấu trúc tài liệu HTQLCL, phương pháp soạn thảo, cập nhật tài liệu 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

- Phương pháp ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015; 

- Phương pháp đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015; 

- Xem xét của lãnh đạo và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

2. Thành phần: Dự kiến số người tham dự: khoảng 115 người, trong đó: 

- Thành viên BCĐ ISO tỉnh, Tổ công tác giúp việc BCĐ ISO tỉnh (13 người); 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách ISO của: 

+ 34 đơn vị phải hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 (68 người); 

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Đơn 

vị mới thành lập) (04 người); 

+ 13 xã mới thành lập sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

(có xã nhập vào đã thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã)  (26 người); 

- Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (04 

người).  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ 

thông báo theo giấy mời tham dự hội nghị đào tạo). 

2. Địa điểm: Dự kiến 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 2020. (có dự toán kem theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao cho Tổ công tác giúp việc phối hợp với Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Long Hải - PCT.UBND 

tỉnh, Trưởng BCĐ ISO tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ ISO tỉnh; 

- Lưu: VT, Thư ký BCĐ. 

          KT.GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
        Trần Hữu Đắc  
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PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ  

Tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Thuê hội trường Ngày 01 4.000 4.000  

2 Khánh tiết, hoa tươi Bộ 01 2.000 2.000  

3 Giải khát giữa giờ Người/ngày 115 30 3.450 
Khoản 3 Điều 12 

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC  

4 

Văn phòng phẩm (Tài 

liệu, bút bi, gim, băng 

dính...) 

Bộ 115 

 

20 

 

2.300  

5 

Thù lao giảng viên, biên 

soạn tài liệu, phương tiện 

đi lại cho giảng viên 

Ngày 01 15.000 15.000 
Hợp đồng thuê tư 

vấn đào tạo. 

6 Chi khác   3.500 3.250  

 Cộng    30.000  

Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn./. 
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