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UBND TỈNH LẠNG SƠN                 
SỞ TƯ PHÁP 

 
 

Số: 51 /KH-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  20  tháng 6 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo  
TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp 

 
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 
9001:2008 sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn, 
Công văn số 378/SKHCN-TĐC ngày 15/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ 
về việc đôn đốc và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chuyển 
đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức Sở Tư pháp về Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nói chung, Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015 nói riêng. 

- Chuyển đổi thành công HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; 

- Áp dụng, duy trì và cải tiến phiên bản phù hợp HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp, nhằm tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp 
lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành 
chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả cung cấp dịch vụ có 
chất lượng, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu 

Việc chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang 
TCVN ISO 9001:2015 phải bảo đảm đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định; 
hoàn thành đúng tiến độ; tiết kiệm tối đa chi phí chuyển đổi; áp dụng HTQLCL 
có hiệu quả thực chất vào hoạt động của Sở. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI   

1. Nội dung chuyển đổi 

Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm: 
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- Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính của Sở 
mới được chuẩn hóa, mới ban hành theo các quyết định công bố của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

2. Phương thức chuyển đổi 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế 
hoạch; các kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 
lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng, công chức các phòng thuộc Sở.  

- Đào tạo đánh giá nội bộ, tập huấn ban hành HTQLCL theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015. 

- Xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015. 

Việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL phải đảm bảo 100% thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo quy trình ISO 
9001:2015; khuyến khích việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 đối với các quy trình tác nghiệp nội bộ, quy trình chuyên môn nhưng 
không nằm trong bộ TTHC của Sở. 

- Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015. 

- Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL sau công bố. 

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI 

1. Thời gian thực hiện 

Hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 
TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 
trước 30/9/2018. 

2. Các bước thực hiện  

2.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế 
hoạch; các kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 
lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng, công chức các phòng thuộc Sở.  

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2018. 

2.2. Thành lập Tổ xây dựng tài liệu HTQLCL về tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. 

Thời gian: Trước ngày 30/6/2018. 

2.3. Thống kê danh sách quy trình HTQLCL về tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015: 
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- Các phòng thuộc Sở rà soát, thống kê TTHC, quy trình chuyên môn 
nghiệp vụ, lập danh sách đề xuất xây dựng quy trình HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015, gửi Văn phòng Sở trước ngày 10/7/2018. 

- Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Trưởng ban ISO quyết định danh mục 
TTHC, quy trình tác nghiệp nội bộ, quy trình chuyên môn phải xây dựng theo 
quy trình HTQLCL về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hoàn thành 
trước ngày 15/7/2018. 

Cách thức xây dựng các quy trình theo các tài liệu gửi kèm theo Công văn 
số 378/SKHCN-TĐC ngày 15/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (đã gửi 
qua hệ thống eOffice cho các phòng, đơn vị). 

Yêu cầu: Việc đề xuất xây dựng quy trình ISO phải bảo đảm 100% TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các quy trình tác nghiệp nội bộ, quy trình 
chuyên môn khác do các phòng đề xuất. 

2.4. Các phòng xây dựng quy trình ISO 9001:2015, chuyển Văn phòng Sở 
(Thư ký Ban ISO) trước ngày 15/8/2018. 

2.5. Ban ISO họp xem xét các dự thảo tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015, đề nghị Giám đốc Sở công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/8/2018. 

In ấn, phô tô, phát hành tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 
các phòng, hoàn thành trước ngày 10/9/2018. 

- Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL sau công bố, đánh giá nội 
bộ, hoàn thiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2018. 

2.6. Áp dụng, duy trì, đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 theo quy định: Các năm tiếp theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện đúng 
tiến độ, có chất lượng các nội dung công việc được giao. 

2. Ban ISO (thường trực là Văn phòng Sở) có trách nhiệm tham mưu theo 
dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 
sang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở đúng 
quy định, bảo đảm thời hạn và áp dụng có hiệu quả thực chất. 

3. Kinh phí chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 sử dụng từ nguồn chi thường xuyên của Sở./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (Bc); 
- Sở KHCN;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP.                                                      

 
GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Hoàng Thúy Duyên 
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