
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 539  /SKHCN-TĐC 

V/v khảo sát tình hình áp dụng HTQLCL 

và đăng ký tham gia đào tạo chuyển đổi 

áp dụng HTQLCL theo TVCN 9001:2015  

trong các cơ quan hành chính nhà nước  

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5  năm 2020 

 

    Kính gửi:  

                 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                 - UBND TP Nha Trang, UBND huyện Diên Khánh; 

                 - Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Khánh Hòa. 
  

Thực hiện Đề án Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước (gọi tắt là CQHCNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban 

hành theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa (viết tắt là Đề án); Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN), cơ quan 

được giao quản lý và thực hiện Đề án, đã hoàn thành công tác tổ chức đấu thầu, 

chọn và ký kết hợp đồng với Đơn vị đào tạo, tư vấn cho việc chuyển đổi 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Khánh Hòa là Viện Năng suất Việt 

Nam có trụ sở tại Hà Nội (viết tắt là Viện NSVN). Theo yêu cầu của việc 

chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, Sở KHCN sẽ cùng 

với Viện NSVN sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá sơ bộ hiện trạng áp dụng 

HTQLCL tại các CQHCNN để lập kế hoạch đào tạo, tư vấn chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN.  

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình dịch bệnh ngày càng 

diễn biến phức tạp; đồng thời thực hiện yêu cầu của giãn cách xã hội, hạn chế 

tiếp xúc, nên việc Sở KHCN và Viện NSVN triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trực tiếp tại CQHCNN trên địa bàn tỉnh 

rất khó khăn. 

Được sự cho phép của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

3498/UBND-KGVX ngày 13/4/2020, Sở KHCN và Viện NSVN sẽ triển khai 

các giải pháp tư vấn, đào tạo thích ứng với tình hình hình dịch bệnh, chủ yếu 

thực hiện qua hệ thống mạng và tài liệu; kết hợp nhiều nội dung tư vấn, đào tạo 

trong việc triển khai chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

Theo đó, Sở KHCN cùng với Viện NSVN thực hiện việc khảo sát tình hình áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và nhu cầu tham gia các khóa đào 
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tạo về chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Vì vậy, Sở 

KHCN kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai các công việc sau: 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ về tình hình áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2008: 

a) Đối với các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đăng 

ký Đất đai: 

- Điền đầy đủ thông tin, trả lời các câu hỏi theo Phiếu khảo sát đính kèm. 

- Cung cấp các tài liệu HTQLCL, hồ sơ vận hành HTQLCL trong năm 

2019 theo yêu cầu trong phiếu khảo sát (cung cấp bằng file điện tử bản word, để 

đơn vị tư vấn hướng dẫn cho CQHCNN chuyển đổi tài liệu cũ sang phiên bản 

TCVN ISO 9001:2015 được nhanh chóng và thuận lợi). 

- Phiếu khảo sát được thiết lập theo từng HTQLCL (01 HTQLCL bao gồm 

các cơ quan/đơn vị xây dựng và áp dụng chung HTQLCL, chỉ điền 01 phiếu khảo 

sát). 

- Phiếu khảo sát được thực hiện dưới dạng file điện tử, có ký số (theo mẫu 

Phiếu khảo sát đính kèm). 

b) Đối với các UBND cấp huyện: 

- Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ như các Cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh đã nêu tại điểm a của phần này. 

- Cung cấp thông tin cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện làm đầu 

mối (gọi tắt là cơ quan đầu mối) tham mưu, quản lý việc chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện, thành phố (bao gồm 

cả UBND cấp xã trên địa bàn) và giao cơ quan này thu thập, tổng hợp tất cả các 

Phiếu khảo sát, tài liệu, hồ sơ của các UBND xã trên địa bàn gửi về cho Sở 

KHCN. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện Phiếu khảo sát (áp dụng cho UBND cấp 

xã) và cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ khảo sát như các Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh đã nêu tại điểm a của phần này.   

2. Đăng ký tham gia các khóa đào tạo về chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: 

a) Đối với các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đăng 

ký Đất đai: 

- Lập danh sách đăng ký tham dự các khóa đào tạo cơ bản cho chuyển đổi 

áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Việc đăng ký tham gia các khóa 

đào tạo theo từng HTQLCL cho từng đối tượng như sau: 
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+ Đối với lãnh đạo sở, ban, ngành; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, bộ 

phận trực thuộc: Tham dự Khóa đào tạo số 1; 

+ Đối với cán bộ đầu mối ISO/Thư ký ISO; các công chức, viên chức, 

người lao động được phân công triển khai xây dựng HTQLCL ở các cơ quan, 

đơn vị, phòng, bộ phận trực thuộc: Tham dự Khóa đào tạo số 2 và số 3; 

+ Đối với công chức, viên chức, người lao động khác: Tham dự Khóa đào 

tạo số 4. 

- Danh sách đăng ký được thực hiện dưới dạng file điện tử, có ký số (theo 

mẫu Phiếu đăng ký tham dự đào tạo đính kèm Công văn này). 

b) Đối với các UBND cấp huyện:  

- Thực hiện lập danh sách đăng ký tham dự các khóa đào tạo như các Cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã nêu tại điểm a của phần này. Trong đó: 

+ Đối với lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo các phòng/ban trực thuộc: 

Tham dự Khóa đào tạo số 1; 

+ Đối với cán bộ đầu mối ISO/Thư ký ISO; các công chức, viên chức, 

người lao động được phân công triển khai xây dựng HTQLCL ở các phòng/ban 

trực thuộc: Tham dự Khóa đào tạo số 2 và số 3; 

+ Đối với công chức, viên chức, người lao động khác: Tham dự khóa đào 

tạo số 4. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện đăng ký tham dự các khóa đào tạo như 

các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã nêu tại điểm a của phần này; giao 

cơ quan đầu mối thu thập, tổng hợp tất cả các danh sách đăng ký của các UBND 

xã trên địa bàn, gửi về cho Sở KHCN. 

3. Thời hạn, cách thức gửi Phiếu khảo sát, tài liệu, hồ sơ HTQLCL và 

danh sách tham dự các Khóa đào tạo: 

- Phiếu khảo sát, danh sách tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, đề nghị Quý cơ quan gửi dưới dạng file 

điện tử gồm: Bản word và bản có ký số. 

- Tài liệu, hồ sơ vận hành của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008: Gửi 

dưới dạng file điện tử, bản word. 

- Các tài liệu, hồ sơ, văn bản nói trên, đề nghị gửi về Sở KHCN trước ngày 

15/5/2020 qua Hệ thống E-Office; hoặc thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ thư điện tử cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn. 

Sở KHCN mong Quý cơ quan quan tâm tham gia phối hợp để công tác 

chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong CQHCNN trên 

mailto:cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn
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địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình và đạt được hiệu quả 

cao. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị Quý cơ 

quan liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (ĐT: 

0258 3524274) hoặc đại diện Viện Năng suất Việt Nam (Bà Vũ Hồng Dân; ĐT: 

0913309842) để được giải đáp, hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Tài liệu đính kèm: 

- Phiếu khảo sát về tình hình áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại 

các CQHCNN. 

- Nội dung 04 khóa đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 trong CQHCNN tướng ứng với các đối tượng tham gia đào tạo. 

- Mẫu đăng ký tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 

Các văn bản và tài liệu đính kèm, được đăng tải tại chuyên mục Đề án chyển 

đổi HTQLCL ISO 9001:2015 trên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 

Khánh Hòa 

http://dostkhanhhoa.gov.vn/thongtincanbiet/DeanchuyendoiHTQLCLISO9001:2015   

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT);  

- Viện NSVN (biết, ph/h); 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 

 

http://dostkhanhhoa.gov.vn/thongtincanbiet/DeanchuyendoiHTQLCLISO9001:2015
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN  

 

TT Tên cơ quan 

1  Văn phòng UBND tỉnh 

2  Thanh tra tỉnh 

3  Sở Thông tin và Truyền Thông 

4  Sở Văn hóa và Thể thao 

5  Sở Giao thông Vận tải 

6  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

7  Sở Kế hoạch và  Đầu tư 

8  Sở Tài chính 

9  Sở Xây dựng 

10  Sở Y tế 

11  Sở Tài nguyên và Môi trường 

12  Sở Giáo dục và Đào tạo 

13  Sở Tư pháp 

14  Sở Nội vụ 

15  Sở Ngoại Vụ 

16  Sở Công Thương 

17  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

18  Sở Du lịch 

19  Sở Khoa học và Công Nghệ 

20  Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong 

21  Ban Dân tộc 

22  Văn phòng Đăng ký Đất đai 

23  UBND Tp. Nha Trang  

24  UBND huyện Diên Khánh 
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