
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:           /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia; Quyết định 

số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước tại địa phương. 

 Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông 

qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu 

chuẩn quốc gia (TCQG) TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, nâng cao 

chỉ số cải cách hành chính của Sở trong thời gian tới và căn cứ tình hình thực tế, 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo 

TCQG TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở năm 2022 như sau:  

 I.  MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Duy trì áp dụngvà cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả HTQLCL theo 

TCQG TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra trong năm 2022. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động xây dựng, duy trì, cải 

tiến HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 tại 100% các phòng thực hiện 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Sở. 

- Hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa các hoạt động của Sở Công Thương. 

- Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn 

chế được chỉ ra sau kiểm tra1 của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Yêu cầu 

 - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy trình ISO của Sở2 

                                           
1 Thông báo số 04/TB-ĐKT ngày 25/8/2021 của Đoàn Kiểm tra Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn thông báo Kết 

quả kiểm tra việc áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9011 tại Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn. 
2 Quyết định số 88/QĐ-SCT ngày 01/7/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc Công bố lại Hệ thông quản 

lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-4109-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2015-334226.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-101-qd-bkhcn-2019-mo-hinh-khung-he-thong-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2015-410092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
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đã ban hành, công bố phù hợp theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 gắn với hoạt 

động chuyên môn của mình. Chủ động, kịp thời rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung 

các quy trình để phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, yêu cầu của Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở. 

 - Thực hiện phối hợp và đơn giản hóa các TTHC giữa các bộ phận trong cơ 

quan cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Cải tiến phương thức và 

phương pháp làm việc, minh bạch hoá các TTHC để rút ngắn thời gian giải quyết 

công việc, giảm chi phí cho các đối tượng khách hàng. 

 II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của toàn cơ quan, 

các phòng thuộc thuộc Sở. 

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

của các phòng đồng thời chỉnh sửa lại nội dung của quy trình (nếu có thay đổi). 

3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ theo quy định. 

4. Phấn đấu 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện đúng và trước 

hạn. 

5. Đảm bảo 100% các văn bản, hồ sơ được xử lý đúng luật, đúng thời hạn; 

100% các báo cáo định kỳ được thực hiện đảm bảo đúng thời hạn. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí sử dụng cho hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCQG 

TCVN ISO 9001:2015 được chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp 

của Sở năm 2022.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban chỉ đạo ISO của Sở 

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt 

các nội dung nêu trên; đồng thời tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng 

nội bộ năm 2022. 

Tổng hợp báo cáo của các phòng thuộc Sở; Thực hiện xây dựng các báo 

cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở và 

Cơ quan thường trực về ISO của tỉnh (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – 

Sở Khoa học và Công nghệ). 

 2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm rà soát, đề xuất và kịp thời 

sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy trình hệ thống. Phối hợp với BCĐ ISO 

của Sở triển khai các hoạt động có liên quan theo nội dung Kế hoạch.  
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 Công chức và người lao động thuộc khối Văn phòng Sở có trách nhiệm 

nắm các quy định, tiêu chuẩn HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 và 

thực hiện theo đúng tinh thần và nội dung của Chính sách chất lượng của Sở khi 

đượcban hành. 

 3. Văn phòng Sở 

 Thường trực BCĐ ISO của Sở; giúp Lãnh đạo Sở đôn đốc, tổ chức kiểm tra 

và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Công Thương. 

Yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- BCĐ ISO của tỉnh (Chi cục TCĐLCL); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TK ISO, VP(NTA). 

KT. GIÁM ÐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 

 



UBND TỈNH LẠNG SƠN 

  SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SCT ngày       tháng 01 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện 

1 Thực hiện Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng đã đề ra 

Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 

Ban chỉ đạo, Tổ giúp 

việc ISO 

 

Thường xuyên 

2 
Rà soát xây dựng lại các quy trình đã ban hành phù hợp theo TCQG 

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

3 

- 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). 

4 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015của Sở (nếu có thay đổi) 

Ban chỉ đạo, Tổ giúp 

việc ISO 

Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 

5 
Tổ chức 01 cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 của Sở 
Đoàn đánh giá 

- Ban chỉ đạo ISO của 

Sở 

- Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 

Quý III -IV năm 2022 

6 
Tổ chức họp xem xét Ban lãnh đạo Sở trong việc áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở 

Đại diện lãnh đạo về 

chất lượng (QMR) 

- Ban chỉ đạo ISO của 

Sở 

- Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 

Quý III -IV năm 2022 

7 Bổ sung cặp file, văn phòng phẩm Văn phòng Sở  
Từ ngày 01-10 hàng 

tháng 
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