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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 2020 

 

 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 2020 

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 

Nhằm cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày  23/02/2018 và 

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Lạng  Sơn1, UBND 

tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan liên quan trong việc phối hợp 

kiểm tra, giám sát việc áp dụng HTQLCL tại các đơn vị và thực hiện chuyển đổi 

HTQLCL trong năm 2020 qua đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tiến tới mở rộng áp dụng HTQLCL đạt 

hiệu quả. BCĐ ISO tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐISO ngày 06/02/2020 

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. 

 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:  

- Sở Khoa học và Công nghệ - 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 

                                           
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. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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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và chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015 theo quy định2. 

- Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 244 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: 238 đơn vị thực hiện áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015, 

còn 06 đơn vị đang thực hiện chuyển đổi từ áp dụng TVCN ISO 9001:2008 sang 

áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015, phấn đấu hoàn thành việc công bố áp dụng 

trong tháng 12 năm 2020. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch3 và 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. Kết quả: có 148 đại biểu tham dự 

hội nghị gồm thành viên BCĐ ISO tỉnh, lãnh đạo, công chức các đơn vị áp dụng4. 

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách 

nhiệm, nghiêm túc tham gia học tập, chú ý lắng nghe chuyên gia hướng dẫn thực 

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

9001:2015. Báo cáo viên tại hội nghị đã truyền đạt, hướng dẫn các nội dung cơ bản 

cần thực hiện trong quá trình thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL, đặc biệt đã 

đi sâu vào việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp đánh giá nội bộ 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (một trong những hạn 

chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL). 

 2.2. Công tác kiểm tra:  

Trong năm 2020, Ban chỉ đạo đã tổ chức kiểm tra theo Quyết định số 

316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê 

duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 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. Kết quả: đã kiểm tra được 

79/80 đơn vị theo kế hoạch đã phê duyệt (01 đơn vị chịu sự kiểm tra đã giải thể5).  

Qua công tác kiểm tra cho thấy một số mặt đã đạt được cụ thể như: Nhìn 

chung các đơn vị chịu sự kiểm tra đã chủ động rà soát, xây dựng các quy trình giải 

quyết TTHC để đảm bảo phạm vi áp dụng của HTQLCL 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; Các đơn vị chịu sự kiểm tra về cơ bản đã tuân thủ các quy định 

                                           
2 Công văn số 171/SKHCN-TĐC ngày 11/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn 

thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công văn số 

791/BCĐISO ngày 20/10/2020 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh về việc đôn đốc thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015. 
3 Kế hoạch số 26/KH-SKHCN ngày 12/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 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. 
4 Các đơn vị phải hoàn thành chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020; Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Các UBND cấp 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), một số đơn vị có đề xuất được tham dự đào tạo. 
5 Chi cục Văn thư- Lưu trữ. 
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tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Hệ 

thống tài liệu của các đơn vị cơ bản theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành (chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hướng 

dẫn theo mô hình HTQLCL và các quy trình giải quyết các TTHC); Lãnh đạo của 

một số đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc áp dụng HTQLCL, đã thực hiện 

tốt, hiệu quả việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại đơn vị; Trong quá trình kiểm tra, 

Đoàn kiểm tra kết hợp hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai áp dụng HTQLCL cho thư ký ISO và công chức chuyên môn tại 

các đơn vị áp dụng được thống nhất theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Các đơn vị chịu 

sự kiểm tra đã có hành động khắc phục và  báo cáo bằng văn bản (kèm theo các tài 

liệu kiểm chứng) sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế tại các đơn vị 

chịu sự kiểm tra: Việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại một số đơn vị còn mang tính 

hình thức, hiệu quả áp dụng chưa cao; Một số UBND cấp xã vẫn giữ nguyên bộ tài 

liệu HTQLCL do đơn vị tư vấn hướng dẫn xây dựng, không thực hiện cải tiến hay cập 

nhật sửa đổi tài liệu cho phù hợp với thực tế; việc cập nhật các văn bản QPPL mới 

ban hành cũng như các TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của một số đơn vị 

vào HTQLCL đôi khi chưa kịp thời, chưa đảm bảo phạm vi áp dụng của HTQLCL 

theo quy định. Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu rà soát, căn cứ các quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh về: công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phê duyệt cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC để từ đó xây dựng các quy trình giải quyết TTHC. Mặt khác, tại một số 

đơn vị lãnh đạo cao nhất chưa thật sự quan tâm đến việc chỉ đạo, kiểm tra việc áp 

dụng tiêu chuẩn ISO tại đơn vị mình. Lãnh đạo một số đơn vị còn coi đây là nhiệm vụ 

tham mưu, thực hiện của thư ký ISO, chưa chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến công chức các 

bộ phận khác chưa tham gia vào việc xây dựng và áp dụng HTQLCL, do vậy việc áp 

dụng HTQLCL vào thực tế còn nhiều lúng túng, đặc biệt là tại cấp huyện và cấp xã. 

 - Cơ quan thường trực đã có văn bản gửi các đơn vị thực hiện báo cáo về 

tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL và gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo ISO tỉnh để tổng hợp. Tuy nhiên bên cạnh các đơn vị gửi báo cáo đúng thời 

hạn quy định thì vẫn còn tồn tại một số đơn vị gửi báo cáo muộn so với thời gian 

yêu cầu6. (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: 

- 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 đã góp phần mang lại hiệu quả trong công cuộc cải cách hành 

chính. Việc áp dụng các quy trình của HTQLCL giúp giải quyết các công việc theo 

hướng công khai, minh bạch. Các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách 

                                           
6 Công văn số 865/SKHCN-TĐC ngày 16/11/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình xây 

dựng, áp dụng HTQLCL năm 2020: yêu cầu gửi báo cáo về Cơ quan thường trực BCĐ ISO ỉnh trước ngày 

25/11/2020. 
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nhiệm của từng người, từng phòng, ban, đơn vị, từng bước nâng cao năng lực và 

tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tích cực trong việc 

thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định. Chất lượng và 

hiệu quả của giải quyết công việc từng bước được nâng cao, tạo được lòng tin của 

người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC). Các quy trình giải quyết công việc được thống nhất và tạo điều kiện thuận 

lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp 

thời, hiệu quả, đồng thời giảm các tác động tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức; giúp lãnh đạo các đơn vị có thể kiểm soát quá trình giải 

quyết của từng công chức dễ dàng từ đó đánh giá năng lực của công chức được rõ 

nét hơn. 

Việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị cũng đã giúp 

cho công tác lưu trữ hồ sơ khoa học hơn, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, 

thuận tiện tham chiếu khi cần, hồ sơ tài liệu được sắp xếp có hệ thống theo từng 

lĩnh vực, tránh được tình trạng để lộn xộn, dễ bị thất lạc. Hoạt động đánh giá nội 

bộ được xem là quy trình quan trọng và xuyên suốt của HTQLCL, thông qua hoạt 

động đánh giá nội bộ, các đơn vị áp dụng được thường xuyên rà soát, xem xét 

nhằm phát hiện và khắc phục những điểm chưa phù hợp. Qua đó HTQLCL liên tục 

cải tiến và cập nhật sự thay đổi các TTHC, các văn bản pháp quy. Mặt khác, thực 

hiện rà soát thường xuyên HTQLCL sẽ tránh được tình trạng áp dụng các văn bản 

pháp quy đã lỗi thời, hết hiệu lực, đồng thời bổ sung kịp thời các văn bản mới vào 

hệ thống. 

 - Một số cơ quan đã thực hiện tương đối tốt việc duy trì, áp dụng và cải tiến 

HTQLCL: tiêu biểu có: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cao Lộc, Phòng Tư 

pháp huyện Văn Quan, UBND xã Điềm He (huyện Văn Quan),... Các đơn vị này đã 

thường xuyên cải tiến các quy trình ISO trong HTQLCL, kịp thời cập nhật các văn 

bản quy phạm pháp luật, thực hiện đánh giá nội bộ và cơ bản đáp ứng các yêu cầu 

của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

 - Bên cạnh đó, còn có một số đơn vị khuyến khích áp dụng (nhất là UBND 

cấp xã), 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, công 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.  

 2. Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy 

trì HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị:  

 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 2020, Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã lựa chọn tổ chức tư vấn là Công ty 
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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, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nhìn chung đơn vị tư vấn có đội ngũ 

chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, có kinh nghiệm công tác do vậy 

đã hướng dẫn thực hiện chuyển đổi, áp dụng một cách dễ hiểu và thuận lợi cho đơn 

vị áp dụng. 

- Về hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia 

đánh giá: Trong năm 2020, BCĐ ISO tỉnh giao cho cơ quan thường trực là Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên trực tiếp triển 

khai các cuộc kiểm tra tại các đơn vị áp dụng trên địa bàn tỉnh. Thành viên của 

đoàn kiểm tra là đội ngũ có nhiều kinh nghiệm công tác, được đào tạo sâu về 

chuyên môn mặt khác, các đơn vị xây dựng, áp dụng HTLQCL không thực hiện 

đánh giá cấp giấy chứng nhận do đó BCĐ ISO tỉnh chưa có hoạt động phối hợp với 

các tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá để thực hiện cuộc kiểm tra này. 

 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 và nguyên nhân: Khó khăn lớn nhất mà hầu hết các cơ quan 

hành chính gặp phải đó là do hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) chưa đồng bộ, có sự thay đổi, điều chỉnh liên tục, sau khi các VBQPPL 

mới quy định TTHC có hiệu lực thì việc công bố TTHC của cơ quan có thẩm 

quyền chưa kịp thời dẫn tới khó khăn trong việc kịp thời xây dựng các quy trình để 

giải quyết TTHC và áp dụng vào thực tế, việc vận hành HTQLCL cũng gặp khó 

khăn. 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, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì, cải tiến HTQLCL. Ngoài ra, công 

chức thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các cơ quan 

hành chính đa phần là kiêm nhiệm nhưng thường xuyên có sự thay đổi, luân 

chuyển hoặc tuyển dụng mới,…Vấn đề này có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 

động áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tuy 

đã có nhiều chuyển biến tích cực của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công 

tác chỉ đạo, điều hành việc áp dụng thường xuyên HTQLCL vào giải quyết công 

việc, nhưng vẫn còn một số cơ quan Thủ trưởng đơn vị giao cho lãnh đạo cấp dưới, 

chưa chỉ đạo sát sao, kịp thời nên HTQLCL chưa thực sự phát huy được hiệu quả. 
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 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 thường xuyên, liên tục các đơn vị áp dụng đã góp 

phần tạo sự chuyển biến tích cực cả nhận thức lẫn hành động trong công tác triển 

khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ 

quan, đơn vị chịu sự kiểm tra. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm tra trực tiếp tại trụ sở 

cơ quan đối với các đơn vị khuyến khích áp dụng còn gặp nhiều khó khăn, do số 

lượng đơn vị áp dụng lớn (164 đơn vị), chủ yếu là UBND cấp xã (147 đơn vị), việc 

di chuyển tới một số đơn vị cấp xã còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, quãng 

đường xa, gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp thời gian kiểm tra trực tiếp các 

đơn vị. Thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện kiểm tra UBND cấp xã còn hạn 

chế do cán bộ cấp huyện chưa được đào tạo, chưa có kinh nghiệm thực hiện hoạt 

động kiểm tra. Việc kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo chưa đảm bảo đánh giá chính xác 

hiệu quả hoạt động áp dụng HTQLCL tại các đơn vị. 

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 các cuộc học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm tại một số tỉnh làm tốt công tác triển khai duy trì, áp dụng HTQLCL; 

 - Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về áp dụng, 

duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước;  

- Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra hoạt 

động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

- 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: 

- Trong năm 2021 đề nghị xem xét bố trí kinh phí và có ý kiến chỉ đạo việc 

tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCT theo TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của UBND cấp xã còn lại, để đảm bảo 100% các xã được xây dựng và 

áp dụng HTQLCL, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn 

nhiệm vụ hiện nay.  

- Xem xét cấp kinh phí cho Ban chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức đào tạo nghiệp vụ 

về kiểm tra việc áp dụng HTQLCL đối với công chức cấp huyện tiến tới thực hiện 

ủy quyền cho UBND huyện hàng năm thực hiện kiểm tra việc áp dụng HTQLCL 

của UBND cấp xã (đối tượng khuyến khích áp dụng) để việc áp dụng HTQLCL tại 

UBND cấp xã thực sự hiệu quả. 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001 của các đơn vị 

cấp dưới.  
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4. Đối với UBND các huyện, thành phố:  

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao UBND cấp xã, đơn vị trực thuộc 

thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL của đơn vị, xác định 

đây là nhiệm vụ thường xuyên, thành phần chấm điểm đánh giá kết quả hoàn thành 

nhiệm vụ của năm, chấm điểm cải cách hành chính của UBND huyện, thành phố. 

 5. Đối với các đơn vị áp dụng:  

 - 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, viên 

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; 

- Thường xuyên rà soát, thống kê định kỳ ít nhất 01 quý/01 lần các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh về: công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC và phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền của đơn vị. Đồng thời trên cơ sở giải quyết TTHC thực tế tại 

đơn vị, thực hiện rà soát, xây dựng quy trình để giải quyết các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 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. 

  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 2020./. 

  Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- UBND tỉnh; 

- Tổng cục TCĐLCL; 

- Đ/c Nguyễn Long Hải- PCT.UBND tỉnh - 

Trưởng BCĐ ISO tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố 

- Lưu: VT, thư ký BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà 



Phụ lục: KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BCĐISO ngày       tháng 12 năm 2020 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên cơ quan 

Số Báo cáo, ngày, 

tháng, năm bán 

hành 

Số lượng 

thủ tục 

hành chính 

đã xây 

dựng và áp 

dụng 

HTQLCL 

Tình hình công bố 

HTQLCL phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

Đánh giá nội bộ 

hàng năm 

Ghi chú Đã công bố 

(số quyết định, 

ngày tháng năm 

ban hành) 

Chưa 

công 

bố 

Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN CẤP TỈNH 

1 Văn phòng UBND tỉnh 
123/BC-UBND 

ngày 26/11/2020 
0 

294/QĐ-VP ngày 

28/12/2018 
  

Dự kiến 

đánh giá 

trong 

tháng 

12/2020 

 

2 Sở Giao thông vận tải 
3241/BC-SGTVT 

ngày 25/11/2020 
68/68 

1492/QĐ-SGTVT 

ngày 12/6/2020 
 x   

3 Sở Kế hoạch Đầu tư 
494/BC-SKHĐT 

ngày 17/11/2020 

133/133 

 

197/QĐ-SKHĐT 

ngày 03/9/2020 
 x   

4 Sở Nội Vụ 
394/BC-SNV ngày 

25/11/2020 
78/81 

394/QĐ-SNV ngày 

25/12/2018 
  

Dự kiến 

đánh giá 

trong 

tháng 

12/2020 

Còn 02 TTHC do   

Trung tâm Lưu trữ  

lịch sử trực thuộc 

Sở ban hành áp 

dụng riêng và 01 

TTHC Sở  Nội  vụ  

đang xây dựng do 

mới được chuyển 

chức năng  từ  Chi  

cục Văn thư -Lưu 

trữ đã giải thể về 

Văn phòng Sở 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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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5 Sở Ngoại vụ 
122/BC-SNgV ngày 

25/11/2020 
01/01 

275/QĐ-SNGV 

ngày 16/11/2018 
 x   

6 Sở Tài Chính  
515/BC-STC ngày 

23/11/2020 
37/37 

172a/QĐ-STC ngày 

15/10/2019 
 x   

7 Sở Khoa học và Công nghệ 
199/BC-SKHCN 

ngày 30/10/2020 
67/67 

165/QĐ-SKHCN 

ngày 18/10/2020 
 x   

8 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

363/BC-SLĐTBXH 

ngày 16/11/2020 
63/92 

8585/QĐ- 

SLĐTBXH ngày 

31/12/2020 
 x   

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 
593/BC-STNMT 

ngày 25/11/2020 
80/80 

135/QĐ-STNMT 

ngày 19/5/2020 
 x   

10 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
281/BC-SVHTTDL 

ngày 27/11/2020 
104/104 

Số 165/QĐ-

SVHTTDL ngày 

31/5/2019 
 x   

11 Sở Thông tin và Truyền thông 
2097BC-STTTT 

ngày 03/11/2020 
37/37 

Số 267/QĐ-STTTT 

ngày 30/10/2020 
 x   

12 Sở Tư pháp 
371/BC-STP ngày 

25/11/2020 
161/161 

194/QĐ-STP  

ngày 05/11/2018 
 x   

13 Sở Y tế 
629/BC-SYT ngày 

24/11/2020 
93/93 

3021/QĐ-SYT  

ngày 24/11/2020 
 x   

14 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

482/BC-SNN ngày 

23/11/2020 
09 

379/QĐ-SNN  

ngày 22/10/2020 
 x  

 

15 Sở Xây dựng 
319/BC-SXD ngày 

27/11/2020 
44/44 

113/QĐ-SXD  

ngày 31/5/2020 
 x   

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 
3131/BC-SGDĐT 

ngày 19/11/2020 
74/74 

3691/QĐ-SGDĐT 

ngày 02/11/2018 
 x   

17 Sở Công Thương 
244/BC-SCT 

ngày 25/11/2020 
130/130 

153/QĐ-SCT  

ngày 25/11/2020 
 x   

18 Thanh tra tỉnh 
122/BC-TTr ngày 

15/11/2020 
04/04 

111/QĐ-TTr  

ngày 31/5/2019 
  

Dự kiến 

đánh giá 

trong 

tháng 

12/2020 
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19 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn 

281/BC-

BQLKKTCK 

ngày 18/11/2020 

17/17 
04/QĐ-BQLKKTCK 

ngày 13/11/2020 

 

 

 

x   

20 
Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

484/BC-VP  

ngày 24/11/2020 

không có 

TTHC  

428/QĐ-VP  

ngày 31/12/2018 
 x   

21 Ban Dân tộc 
163/BC-BDT 

ngày 30/11/2020 
02 

130/QĐ-BDT  

ngày 31/12/2018 
 x   

22 Cục Quản lý thị trường 
1250/BC-CQLTT  

ngày 23/11/2020 

không có 

TTHC 

177/QĐ-QLTT  

ngày 11/3/2019 
 x   

II UBND CẤP HUYỆN 

1 UBND thành phố Lạng Sơn 
1015/BC-UBND 

ngày 26/11/2020 
169/255 

4072/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020 
 x   

2 UBND huyện Văn Lãng 
616/BC-UBND 

ngày 27/11/2020 
183/249 

1985/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2020 
 x   

3 UBND huyện Tràng Định 
969/BC-BCĐ 

ngày 24/11/2020 
181 

2459/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2020 
 x   

4 UBND huyện Văn Quan 
750/BC-UBND  

ngày 30/11/2020 
175/253 

3692/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2019 
 x  

 

5 UBND huyện Bình Gia 
617/BC-UBND  

ngày 30/11/2020 
181/253 

2390/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2019 
 x   

6 UBND huyện Bắc Sơn 
725/BC-UBND  

ngày 26/11/2020 
179 

3604/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 
 x   

7 UBND huyện Lộc Bình 
711/BC-BCĐ  

ngày 26/11/2020 
115/245 

4587a/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2020 
 x   

8 UBND huyện Đình Lập 
651/BC-UBND 

ngày 13/11/2020 
162 

2588/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2020 
 x   

9 UBND huyện Hữu Lũng 
610/BC-UBND ngày 

29/10/2020 
245 

5299/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2019 
 x   

10 UBND huyện Chi Lăng 
752/BC-BCĐ ISO 

ngày 05/11/2020 

182/255 

 

3318/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 
 x   

11 UBND huyện Cao Lộc 
707/BC-UBND ngày 

27/11/2020 
186/257 

4082/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2020 
 x   
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