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Cao Bằng, ngày 29 tháng 7 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019-2020 tại các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

  
 

 Thực hiện Quyết định số 2323/QĐ-UBND, ngày 31/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019-2020 tại 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành: 

1. Năm 2019: 

- UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo triển khai nội dung Kế hoạch ban hành 

kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND đến tất cả các các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đã ban hành 

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

(BCĐ) và Tổ giúp việc BCĐ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (HCNN) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- BCĐ ISO tỉnh và cơ quan thường trực BCĐ (Sở Khoa học và Công 

nghệ) đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Kế hoạch, bao gồm: 

+ Quyết định số 880/QĐ-BCĐ, ngày 20/6/2019 về ban hành Quy chế làm 

việc của BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ.  

+ Công văn số 55/SKHCN-TĐC, ngày 23/01/2019 về việc triển khai kế 

hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019 - 2020  gửi 

các CQHCNN trên địa bàn tỉnh. 

+ Công văn số 1285/SKHCN-TĐC, ngày 17/12/2019 về việc triển khai 

thực hiện chuyển đổi phiên bản HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 gửi các 

CQHCNN trên địa bàn tỉnh. 



2 

 

+ Công văn số 4604/BCĐ ISO ngày 31/12/2019 về việc xây dựng Kế 

hoạch và bố trí kinh phí áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 gửi các 

CQHCNN trên địa bàn tỉnh. 

+ Đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng Việt Nam, tổ chức được 03 Hội nghị đào tạo tập huấn, cho 

khoảng trên 300 người. Trong đó có 01 Hội nghị cho đối tượng là lãnh đạo các 

Sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 02 

Hội nghị cho đối tượng là cán bộ, chuyên viên, BCĐ ISO của các đơn vị. 

2. Năm 2020: 

- UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND, ngày 

27/5/2020 về kiện toàn BCĐ, tổ giúp việc BCĐ ISO của tỉnh. 

- BCĐ ISO tỉnh và cơ quan thường trực BCĐ đã ban hành các văn bản để 

triển khai thực hiện kế hoạch, bao gồm: 

+ Quyết định số 902/QĐ-BCĐ, ngày 01/6/2020 về việc ban hành kế 

hoạch hoạt động năm 2020 của BCĐ và tổ giúp việc ban chỉ đạo.  

+ Công văn số 258/SKHCN-ĐLCL, ngày 07/4/2020 về đôn đốc thực hiện 

ISO năm 2020, gửi các CQHCNN trên địa bàn tỉnh. 

+ Quyết định số 299/QĐ-SKHCN, ngày 17/4/2020 về ban hành kế hoạch 

kiểm tra ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

+ Công văn số 341/SKHCN-ĐLCL, ngày 28/4/2020 về việc báo cáo kết 

quả thực hiện chuyển đổi ISO gửi các CQHCNN trên địa bàn tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng và chuyển đổi phiên bản Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

các đơn vị:  

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát của BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ và 

báo cáo của các đơn vị, tổng hợp kết quả đạt được cụ thể như sau: 

- Số đơn vị báo cáo đã thực hiện chuyển đổi xong HTQLCL theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có: 16/67 đơn vị. Trong đó: 

+ Các đơn vị cấp Sở/ngành và Văn phòng UBND tỉnh có 13 đơn vị.  

+ UBND các huyện, thành phố có 01 đơn vị. 

+ Các đơn vị trực thuộc các Sở/ngành có 02 đơn vị.  

- Số đơn vị đang thực hiện chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 

9001:2015: 16/67 đơn vị. Trong đó: 

+ Các đơn vị cấp Sở/ngành có 08 đơn vị.  
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+ UBND các huyện, thành phố có 02 đơn vị. 

+ Các đơn vị trực thuộc các Sở/ngành có 06 đơn vị.  

- Số đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 

9001:2015: 34 đơn vị. Trong đó: 

+ UBND các huyện, thành phố có 03 đơn vị. 

+ Các đơn vị trực thuộc các Sở/ngành có 04 đơn vị.  

+ Các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố có 23 đơn vị. 

+ Cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương có 05 đơn vị. 

- Số đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện xây dựng và áp dụng 

theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, nhưng chưa thực hiện: có 02 đơn vị. 

- Số đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng mới theo 

Quyết định số 2323/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, (bao gồm 

các UBND xã, phường, thị trấn) nhưng chưa thực hiện, có 20 đơn vị. 

(Chi tiết theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo) 

III. Đánh giá chung: 

1. Mặt tích cực: 

BCĐ ISO tỉnh Cao Bằng đã chủ động, kịp thời chỉ đạo cơ quan thường 

trực và các cơ quan tham mưu giúp việc triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo 

điều hành; đã tham mưu cho UBND tỉnh, bố trí kinh phí hỗ trợ thuê tư vấn thực 

hiện chuyển đổi HTQLCL từ NSNN cho các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; thực hiện 

tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn của các đơn vị tư vấn, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã xây 

dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001. Đã triển khai thí 

điểm áp dụng đến cấp xã (hiện có 03 UBND cấp xã đang áp dụng). 

 Việc áp dụng ISO đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực cho các cơ 

quan, đơn vị trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết các thủ tục hành 

chính (TTHC) và công việc chuyên môn của các cơ quan HCNN, thông qua đó 

đã giúp cho người đứng đầu đơn vị đã có biện pháp kiểm tra giám sát và có định 

hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có phát sinh vướng mắc. 

Nhận thức về trách nhiệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động xây 

dựng và áp dụng HTQLCL của các đơn vị đã được nâng lên; thủ trưởng các cơ 

quan HCNN đã quan tâm sát sao trong việc chỉ đạo các bộ phận trong đơn vị, tổ 
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chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của 

HTQLCL. 

2. Khó khăn, tồn tại hạn chế: 

2.1. Về khó khăn: 

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 

Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng, các cơ quan HCNN phải dành nhiều 

thời gian tập trung thực hiện chia tách, giải thể, sáp nhập tổ chức bộ máy và ổn 

định tổ chức, hoạt động nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Kế hoạch. 

Đến đầu năm 2019, theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 

2323/QĐ-UBND, trên địa bàn tỉnh có 82 đơn vị phải thực hiện chuyển đổi 

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Sau khi thực hiện chia tách, 

giải thể, sáp nhập tổ chức bộ máy, hiện còn 67 đơn vị.  

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID và phải thực hiện giãn 

cách xã hội, nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện kế hoạch. 

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, do phải tập trung và công 

tác chuẩn bị đại hội, nên nhân lực và thời gian dành cho việc thực hiện kế hoạch 

xây dựng, chuyển đổi phiên bản HTQLCL còn chậm so với kế hoạch, hiệu quả 

thực hiện chưa cao. 

Kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan HCNN còn hạn chế, 

việc tự cân đối đảm bảo cho thực hiện kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn. 

2.2. Tồn tại, hạn chế: 

Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng và công chức của một số cơ quan 

HCNN chưa cao, tư tưởng đối phó, thụ động còn khá phổ biến. 

Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại một số đơn vị chưa thực sự gắn 

kết tốt với hoạt động cải cách hành chính, các quy trình xử lý công việc trong 

HTQLCL được xây dựng riêng với bộ thủ tục hành chính nên dẫn đến việc ở 

một số cơ quan, đơn vị tồn tại nhiều hệ thống tài liệu vận hành song song (tài 

liệu ISO, sổ công văn truyền thống, phần mềm văn phòng điện tử), nên việc duy 

trì HTQLCL trong đơn vị còn nặng nề, hình thức, hiệu quả áp dụng chưa cao. 

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi, đặc 

biệt là các lĩnh vực tư pháp, môi trường, đất đai, đầu tư… nên thường hay bị 

chậm và khó khăn việc cập nhật, sửa đổi quy trình của HTQLCL. 

Trong năm 2019, Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng được thành 

lập và đi vào hoạt động, nhưng chưa thực hiện xây dựng HTQLCL, chưa đảm 

bảo thực hiện đúng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg; Nghị định 61/2018/NĐ-

CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP về thực hiện cơ chế một cửa, một 
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cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan còn rất hạn chế, 

nhất là việc giải quyết các quy trình nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính và thủ tục hành chính liên thông..., gây tốn kém chi phí văn phòng phẩm 

và làm cho hiệu quả áp dụng chưa cao và chưa khai thác có hiệu quả hạ tầng 

mạng công nghệ thông tin hiện có của các đơn vị.  

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: 

 1. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu 

đề ra của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND. Đẩy 

mạnh công tác chỉ đạo điều hành của BCĐ ISO tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Tổ giúp việc BCĐ. 

 2. Chỉ đạo tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát hoạt động xây 

dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh, theo Kế hoạch công tác năm 

2020 của BCĐ và tổ giúp việc ban chỉ đạo ISO tỉnh, được ban hành theo Quyết 

định số 902/KH-BCĐ ngày 01/6/2020. 

 3. Ban hành công văn chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan HCNN, tiếp tục 

quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch ban hành kèm 

theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh. 

 4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện 

xây dựng và áp dụng, cần khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện (Trung 

tâm phục vụ HCC tỉnh; Chi cục Thủy lợi – Sở NN&PTNT). 

 5. BCĐ ISO tỉnh và cơ quan thường trực BCĐ (Sở KH&CN): 

 - Nghiên cứu, tham mưu đề xuất kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu thực hiện 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2021. 

 - Đánh giá tỉnh khả thi của việc xây dựng mới HTQLCL đối với UBND 

các xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch (20 đơn vị). Đề xuất với UBND tỉnh 

phương án điều chỉnh nội dung Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 

2323/QĐ-UBND cho phù hợp, nếu xét thấy cần thiết. 

 6. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố xem xét đề xuất 

phương án xây dựng tích hợp các đơn vị thuộc Sở, các đơn vị thuộc huyện trong 

việc xây dựng mới và chuyển đổi phiên bản HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 

sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo vận hành có hiệu quả và đúng 

quy định. 
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 7. Sở Tài chính Cao Bằng tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cân đối bố 

trí bổ sung kinh phí vào dịp cuối năm, để hỗ trợ xây dựng, chuyển đổi phiên bản 

đối với các đơn vị các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND 03 xã, 

phường thuộc UBND thành phố. 

8. Duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo. Xây dựng báo cáo đánh giá tổng 

kết về kết quả thực hiện Quyết định 2323/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 

2019-2020 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 

31/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)./. 

 
Nơi nhận: 

- - Thường trực Tỉnh ủy; 

- - Thường trực HĐND tỉnh; 

- - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- - CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- - Các sở, ban, ngành; 

- - UBND các huyện, thành phố; 

- - BCĐ ISO tỉnh; 

- - Lưu VT, CN. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo     
  

  

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HTQLCL 

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 GIAI ĐOẠN 2019 -2020 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng) 
                                                                                               

STT Tên cơ quan 
Đã thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực hiện 

I Các cơ quan Chuyên môn thuộc UBND tỉnh 13 8 5 

1 Văn phòng UBND tỉnh.  x  

2 Sở Tài nguyên và Môi trường x   

3 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn x   

4 Sở Tài chính. 
 

x  

5 Sở Tư pháp. x   

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư.  
 

x  

7 Sở Khoa học và Công nghệ x   

8 Sở Giáo dục và Đào tạo. x   

9 Sở Thông tin và Truyền thông 
 

x  

10 Sở Y tế. x   

11 Sở Công thương  x   

12 Sở Xây dựng. 
 

x  

13 Sở Giao thông vận tải.   x  

14 Thanh tra tỉnh.  x   

15 Sở Nội vụ.  
 

x  

16 Sở Ngoại vụ.  x   

17 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  x   

18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  x   

19 Ban Dân tộc.   x   

20 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh   x   

21 Cục quản lý thị trường    x 

22 Cục Thống kê tỉnh     x 

23 Cục thuế tỉnh   x 

24 Cục hải quan tỉnh   x 

25 Bảo hiểm xã hội tỉnh  x  

26 Kho bạc nhà nước tỉnh   x 
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II 
Cơ quan Chuyên môn thuộc các sở, ngành và 

Văn phòng UBND tỉnh 
2 2 4 

1 Chi cục trồng trọt và chăn nuôi (Sở NN&PTNT)  x 
  

2 Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)  x   

3 Chi cục phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT)    x 

4 Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT)   x  

5 Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ)    x 

6 Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)    x 

7 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế)    x 

8 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)   x  

III UBND các huyện, thành phố 1 6 3 

1 UBND thành phố Cao Bằng   x  

2 UBND huyện Hòa An x    

3 UBND huyện Hà Quảng   x  

4 UBND huyện Quảng Hòa   x  

5 UBND huyện Hạ Lang   x  

6 UBND huyện Trùng Khánh   x  

7 UBND huyện Thạch An   x  

8 UBND huyện Nguyên Bình    x 

9 UBND huyện Bảo Lạc    x 

10 UBND huyện Bảo Lâm    x 

IV Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 0 0 20 

1 Phòng Lao động, TB&XH thành phố Cao Bằng    x 

2 Phòng TN&MT thành phố Cao Bằng    x 

3 Phòng Lao động, TB&XH huyện Hòa An    x 

4 Phòng TN&MT huyện Hòa An    x 

5 Phòng Lao động, TB&XH huyện Hà Quảng    x 

6 Phòng TN&MT huyện Hà Quảng    x 

7 Phòng Lao động, TB&XH huyện Quảng Hòa    x 

8 Phòng TN&MT huyện Quảng Hòa    x 

9 Phòng Lao động, TB&XH huyện Hạ Lang    x 

10 Phòng TN&MT huyện Hạ Lang    x 

11 Phòng Lao động, TB&XH huyện Trùng Khánh    x 
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12 Phòng TN&MT huyện Trùng Khánh    x 

13 Phòng Lao động, TB&XH huyện Thạch An    x 

14 Phòng TN&MT huyện Thạch An    x 

15 Phòng Lao động, TB&XH huyện Nguyên Bình    x 

16 Phòng TN&MT huyện Nguyên Bình    x 

17 Phòng Lao động, TB&XH huyện Bảo Lạc    x 

18 Phòng TN&MT huyện Bảo Lạc    x 

19 Phòng Lao động, TB&XH huyện Bảo Lâm    x 

20 Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm    x 

V UBND xã, phường 0 0 3 

1 UBND Phường Hợp Giang    x 

2 UBND Phường Sông Bằng    x 

3 UBND xã Hưng Đạo    x 

  Tổng cộng: 16 16 35 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN XÂY DỰNG MỚI HTQLCL THEO 

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015 GIAI ĐOẠN 2019 -2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng)                                                                                            

STT Tên cơ quan 
Đã thực 

hiện  

Đang thực 

hiện  

Chưa thực 

hiện 

I 
Các cơ quan bắt buộc phải thực hiện xây dựng và 

áp dụng, nhưng chưa thực hiện 
0 0 2 

1 Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng   x 

2 Chi cục Thủy Lợi (Sở NN&PTNT)   x 

II Các cơ quan xây dựng mới 0 0 20 

1 UBND phường Sông Hiến (TPCB)    x 

2 UBND phường Tân Giang (TPCB)    x 

3 UBND phường Ngọc Xuân (TPCB)    x 

4 UBND phường Hòa Chung (TPCB)    x 

5 UBND phường Đề Thám (TPCB)    x 

6 UBND xã Chu Trinh (TPCB)    x 

7 UBND xã Duyệt Trung (TPCB)    x 

8 UBND xã Vĩnh Quang (TPCB)    x 

9 UBND thị trấn Nước Hai (Hòa An)    x 

10 UBND thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng)    x 

11 UBND thị trấn Thông Nông (Hà Quảng)   
 x 

12 UBND thị trấn Hùng Quốc (Trùng Khánh)    x 

13 UBND thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa)   
 x 

14 UBND thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa)    x 

15 UBND thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang)    x 

16 UBND thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh)   
 x 

17 UBND thị trấn Đông Khê (Thạch An)    x 

18 UBND thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình)   
 x 

19 UBND thị trấn Bảo Lạc (Bảo Lạc)    x 

20 UBND thị trấn Pác Miầu (Bảo Lâm)    x 

  Tổng cộng: 0 0 22 
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