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trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu 
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Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các  xã: Sơn Hà, Nhật Tiến, Minh Sơn, Tân Thành, 

Hòa Lạc, Cai Kinh, Yên Vượng, Đồng Tân, Hồ Sơn,  Minh  

Hòa,  Minh  Tiến,  Thiện  Tân,  Thanh  Sơn, Yên Sơn, Yên 

Thịnh, Hữu Liên, Thị trấn Hữu Lũng. 

Thực hiện Công văn số 01/BCĐISO-SKHCN ngày 26/01/2022 của Ban 

Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tỉnh Lạng Sơn về đôn 

đốc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015, Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL huyện Hữu Lũng đôn 

đốc cơ quan, đơ vị áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001 (sau đây gọi tắt là các đơn vị áp dụng) trên địa bàn huyện như sau:  

- Ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại cơ quan, đơn vị, 

thời gian xong trong tháng 01/2022.  

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc áp 

dụng HTQLCL tại đơn vị; tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức 

chung và quán triệt đến toàn thể các 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. 

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

quyết công việc của đơn vị. 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 số 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 và các văn bản khác quy định về thực hiện 

TTHC. Đồng thời trên cơ sở giải quyết TTHC thực tế tại đơn vị, thực hiện rà 
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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. 

- Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo và thực hiện đánh giá nội bộ theo 

HD.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ tại mô hình khung kèm theo Quyết định số 

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

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

hiện trong quá trình đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá nội bộ; 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. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị nếu gặp khó khăn, vướng 

mắc đề nghị phản hồi thông tin về Văn phòng HĐND và UBND huyện - Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO huyện để tổng hợp, đề xuất giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ ISO huyện; 

- Lưu: VT. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 

 

 


		2022-01-29T09:11:02+0700
	Trần Quốc Phong


		2022-01-30T21:51:49+0700


		2022-01-30T21:51:49+0700


		2022-01-30T21:51:49+0700




