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BÁO CÁO 

Tình hình ứng dụng phần mền ISO điện tử 
tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú 

___________ 
 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

 1. Kết quả thực hiện: 

- Từ khi triển khai xây dựng và áp dụng ISO, Ủy ban nhân dân huyện ban 
hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 9001-2015 huyện Trà Cú năm 2021; Quyết định số 36/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 huyện Trà 

Cú; Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về việc thành lập Đoàn đánh 
giá nội bộ và Tổ giúp việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 và một số văn bản có liên quan khác. 

- Đầu năm 2021 thực hiện công bố và niêm yết công khai bộ thủ tục hành 

chính áp dụng quy trình ISO tại Bộ phận một cửa cấp huyện 32 lĩnh vực, 261 thủ 
tục; theo đó Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan 
đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính soạn thảo theo quy trình ISO điện tử 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm định và đưa lên phần mềm ISO điện 
tử huyện, kết quả có đã chuyển 44 quy trình về Sở Thông tin và Truyền thông để 

thẩm định nhưng đến nay chưa được Sở Thông tin và Truyền Thông phản hồi về 
để áp dụng ứng dụng phần mền ISO điện tử. 

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục ban hành Công văn số 759/UBND-TH 
ngày 20/7/2021 về việc rà soát, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung các quy trình thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện để đảm bảo 
việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-

2015 và xây dựng quy trình ISO điện tử nhằm kịp thời sử dụng ứng dụng phần 
mềm ISO điện tử đảm bảo theo quy định.  

2. Khó khăn, vướng mắc: 

Công tác tổ chức tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 

9001:2015 còn ít, nên công tác nắm bắt để triển khai thực hiện chưa thật sự có hiệu 
quả. 



Một số văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực thường xuyên bổ 
sung, điều chỉnh ảnh hưởng đến quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO. 

Quy trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử là một lĩnh vực mới 
nên vẫn còn một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa thực sự hiểu rõ về tính 

hiệu quả của hệ thống. 

3. Kiến nghị: 

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức mở các lớp tập huấn và tổ chức học tập 
kinh nghiệm thực tế về Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử cho cán bộ, công 

chức phụ trách công tác ISO của huyện và các xã, thị trấn. 

- Cấp kinh phí hàng năm cho Tổ giúp việc rà soát quy trình thủ tục hành 

chính áp dụng, duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 
9001:2015 trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng phần mền ISO điện tử, Ủy ban nhân 
dân huyện báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ nắm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng thuộc UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH.sơn 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 

 

 

 

 

 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-04T17:29:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tăng Thị Thắm<tttham@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-11-04T18:21:57+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




