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Kính gửi: Các phòng thuộc Sở 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 28/01/2022 về việc duy trì, cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp 

năm 2022, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng thuộc Sở thực hiện các việc sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn Hệ 

thống ISO 9001:2015 tới công chức tại phòng mình. Tổ chức thực hiện đúng nội 

dung của Chính sách chất lượng của Sở.  

Xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng 2022 của phòng và thực hiện 

niêm yết đầy đủ các nội dung của Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 

của Sở, Phòng. 

2. Thực hiện lưu hồ sơ, tài liệu đúng quy định của tiêu chuẩn hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015. 

3. Các phòng, đơn vị có điểm không phù hợp nặng, điểm không phù hợp 

nhẹ và điểm lưu ý qua đợt đánh giá nội bộ đề xuất và trình sửa đổi, bổ sung, 

thay thế các quy trình phù hợp quy định của văn bản pháp luật mới và phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu tại Công văn số 4368/STP-VP 

ngày 12/11/2021 (gồm: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Phòng 

phổ biến, giáo dục pháp luật). 

4. Thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất và trình sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ, thay thế các quy trình ISO trên cơ sở các Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực 

tham mưu của Phòng để xây dựng quy trình ISO bổ sung hoặc sửa đổi cho phù 

hợp, đảm bảo các thủ tục hành chính đều được áp dụng TCVN ISO 9001:2015. 

Quy trình sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới gửi về Văn phòng Sở, thư ký 

Ban ISO trước ngày 20/3/2022 để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở phê duyệt theo 

quy định. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TK ISO. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Vũ Quang Hưng 
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