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Mới đây, Sở KH&CN Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng (HTQLCL) TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị
trấn năm 2019. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Dương Mạnh Tường, Chi cục trưởng Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN và đại diện Lãnh đạo UBND của 32 xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Tường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng, Sở KH&CN nhấn mạnh: Từ năm 2015, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện xây dựng
và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo kế hoạch đến hết năm 2019 sẽ có
124/144 đơn vị UBND phường/xã/thị trấn triển khai áp dụng HTQLCL, lộ trình đến hết năm
2020 sẽ tiếp tục triển khai áp dụng với 20 xã còn lại trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hiệu quả của
hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần tích cực vào giải quyết công việc của các cơ quan
hành chính nhà nước. Với phạm vi áp dụng gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến thực hiện
thủ tục hành chính và thực hiện tự công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
quốc gia. Hệ thống tài liệu của các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng áp dụng HTQLCL này
tương đối đầy đủ như sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, 6 quy trình
bắt buộc và các quy trình xử lý công việc để thực hiện thủ tục hành chính. Do được quán triệt
tốt, cơ bản, lãnh đạo và công chức các cơ quan, đơn vị có xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia bước đầu đều nhận thức được ý nghĩa, vai trò tích cực của
hoạt động này và quyết tâm thực hiện tốt. Trong quá trình tham dự tập huấn triển khai xây dựng
và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã,
phường, thị trấn năm 2019, đồng chí mong muốn các học viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu
tài liệu thảo luận, trao đổi với giảng viên những vấn đề còn chưa rõ, từ đó phục vụ tốt cho quá
trình triển khai vào thực tiễn từng đơn vị.

Trong khuôn khổ của chương trình, giảng viên Lê Đức Duy, Chuyên gia Tư vấn Công ty tư vấn,
Quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu - AHEAD đã trình bày các nội dung bao gồm: Quá
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trình phát triển của ISO 9001; lợi ích áp dụng ISO 9001; nguyên tắc quản lý chất lượng; diễn
giải điều khoản TCVN ISO 9001:2015 và những việc cần làm trong quá trình xây dựng, áp dụng
ISO; một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng áp dụng ISO...

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 còn là
phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà
nước. Hệ thống quản lý chất lượng là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công
khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và
công dân. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học.
Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt,
từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị hành
chính.

Lớp tập huấn được tổ chức là cơ hội để các đại biểu tham dự có thể thảo luận, giải đáp những
vướng mắc, khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai HTQLCL tại đơn
vị. Từ đó, góp phần đưa HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo liên tục duy trì, cải tiến và tăng cường tính hiệu lực,
hiệu quả áp dụng.

(Sở KH&CN Quảng Trị)
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