
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:        /SKHCN-VP 

V/v rà soát các quy trình theo TCVN 

ISO 9001:2015 năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2020 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SKHCN, ngày 03/01/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020. Qua rà soát thấy rằng: Một 

số quy trình áp dụng văn bản qui phạm pháp luật đã hết hiệu lực, một số quy 

trình thực hiện chưa phù hợp với Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 

của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải 

quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn.  

 Đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động thực hiện các 

nội dung sau: 

- Rà soát các quy trình đã ban hành phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2015 và yêu cầu thực tế nhiệm vụ chuyên môn. 

- Xây dựng quy trình mới đối với các thủ tục hành chính mới ban hành 

(nếu có) hoặc các thủ tục hành chính đã được ban hành nhưng chưa thực hiện xây 

dựng quy trình để công bố theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cập nhật các văn bản quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ 

của các phòng. 

- Chỉnh sửa lại nội dung của quy trình (nếu có thay đổi). 

Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 25/5/2020. Các quy trình đã xây 

dựng hoàn thiện đề nghị các phòng chuyên môn chuyển lại cho Thư ký BCĐ ISO 

của sở (đồng chí Đặng Nguyệt Ánh) để tổng hợp trình công bố Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. 
 

 

  Nơi nhân: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (ĐNA). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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