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V/v đôn đốc thực hiện chuyển
đổi áp dụng HTQLCL theo
TCVN ISO 9001:2015

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Bệnh viện Đa khoa;
- Bệnh viện Phục hồi chức năng;
- Bệnh viện Y học cổ tuyền;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;
- Trung tâm Y tế các huyện (10 huyện);
- Trường Cao đẳng Y tế.
Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về
việc 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, theo đó,
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020, trong đó có các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
có tên trên.
Thực hiện Công văn số 791/BCDDISSO ngày 20/10/2020 của Ban Chỉ đạo
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện
chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Để đảm bảo hoàn thành
đúng lộ trình của Kế hoạch số 71/KH-UBND, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015 theo quy định, cụ thể:
1. Bám sát nội dung mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày
21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng và áp dụng HTQLCL theo
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
2. Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015, niêm yết và gửi Quyết định công bố (có bản công bố kèm theo) đến Sở
Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh) trước ngày
10/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi 01 bản đến Sở Y tế để
theo dõi;
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3. Các bước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL thực hiện theo
quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị
đơn vị trực tiếp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Đ/c Hoàng Văn Từ,
Chánh văn phòng Sở Y tế (ĐT: 0949056458) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Văn phòng Sở (th/h);
- Lưu: VT, VP(HVT).
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