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THÔNG BÁO 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

CÔNG BỐ MÔ HÌNH KHUNG                                          
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 
101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước tại địa phương. 

Mô hình khung này được xây dựng, áp dụng theo Quyết 
định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 

Mô hình khung này nhằm giúp các cơ quan, tổ chức tại 
địa phương tích hợp các quy định, phần mềm quản lý một 
cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính… lồng ghép với các 
hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc để điều 
hành, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các 
quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây 
dựng áp dụng cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Mục đích của việc xây dựng 
mô hình khung cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước tại địa phương tập trung vào việc xác định 
phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL);  

(tiếp trang sau)   

 

 

 

 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 05 
(10/3/2019) 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                     

Phòng Quản lý  Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 
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hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 

Mô hình khung gồm 3 phần chính: 

Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL 

Nội dung chính của Phần 1 là hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước tại địa phương xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 19, 
Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết thi hành 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào 
hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

Phần 2: Mô hình HTQLCL 

Phần này hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 
9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình HTQLCL, các Phụ lục và 
hướng dẫn kèm theo. 

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc 

Phần này bao gồm Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và 
Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng 
các quy trình giải quyết công việc của cơ quan. 

Xem chi tiết Quyết định tại website tcvn.gov.vn 

Tin TBT Hải Dương. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 
 
                                                                                                                


