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Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đang áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 

419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 và UBND tỉnh Phú Yên tại công văn số 

1094/UBND-KGVX ngày 09/3/2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 

9001:2015 thì các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo hoàn thành việc chuyển đổi trước 

ngày 30/6/2021.  

Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi các công văn số 158/SKHCN-TĐC 

ngày 31/3/2020 và công văn số 163/SKHCN-TĐC ngày 30/3/2021 để hướng dẫn, 

đôn đốc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn Tỉnh. Trong các công văn đôn đốc hướng dẫn trên, Sở Khoa học đã 

nêu rõ các công việc cần thực hiện để chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang TCVN 

ISO 9001:2015 và thời gian hoàn tất chuyển đổi (trước 30/6/2021) nhưng một số 

cơ quan, đơn vị vẫn chưa tiến hành thực hiện.  

Ngày 20/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã lập kế hoạch số 43/KH-

SKHCN về Kế hoạch hội nghị tập huấn: Nâng cao nhận thức và thực hiện duy trì, 

cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan 

HCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 và đã gửi Giấy mời tham dự Hội nghị 

tập huấn số 19/GM-SKHCN ngày 27/4/2021 nhưng do tình hình Covid-19 diễn 

biến phức tạp nên đã gửi công văn tạm hoãn Hội nghị số 231/SKHCN-TĐC ngày 
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04/5/2021. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành tập huấn ngay sau khi tình hình 

dịch bệnh ổn định. 

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Tỉnh trong thời gian tới, Sở 

Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa tiến hành chuyển đổi từ 

TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 (Có danh sách kèm theo) cần 

thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

- Lập kế hoạch chuyển đổi HTQLCL và thực hiện theo kế hoạch. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO. 

- Tổ chức đào tạo tập huấn về TCVN ISO 9001:2015.  

- Chỉnh sửa 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. 

- Thực hiện công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và 

tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

sau khi công bố.  

- Định kỳ 01 năm đánh giá nội bộ 01 lần. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã soạn thảo tài liệu hướng dẫn tự chuyển đổi 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 chung cho các 

cơ quan, đơn vị hành chính. Do đó, các cơ quan, đơn vị tự chuyển đổi (không thuê 

tư vấn) có thể tham khảo bằng cách đăng nhập vào tài khoản sau để tải tài liệu 

hướng dẫn và áp dụng cho phù hợp với cơ quan, đơn vị mình:  

Mail: chuyendoiiso2015py (chuyển đổi iso 2015 py) 

Pass: ISO2015PY (chữ in hoa) 

*Về kinh phí: Các cơ quan, đơn vị có thể tự áp dụng theo quy định sau: 

- Theo Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 

của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây 

dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt 

là Thông tư số 116/2015/TT-BTC) quy định: "Các khoản chi có liên quan khác 

phát sinh chưa có quy định về mức chi của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện 

theo mức chi của các công việc có tính chất tương tự hoặc thanh toán theo thực 

tế hợp đồng trong phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị và phải được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt". 
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Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo hoàn thành việc chuyển đổi chậm nhất 

đến ngày 15/11/2021. 

Sau khi công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị gửi Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 và Bản công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 về Sở Khoa học 

và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi và chấm điểm cải cách hành chính năm 2021. 

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nghiêm túc việc chuyển đổi, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 

quan, đơn vị có thể liên hệ Mrs Nguyễn Thị Anh 0852005679 để được hướng dẫn . 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 


