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BÁO CÁO  

Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg; Thông báo số 584/BCĐ ISO ngày 05/9/2018 của Ban chỉ đạo 

ISO tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình xây dựng và áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 

đơn vị như sau: 

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 

a) Tình hình phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị: 

 Căn cứ danh mục TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện Đình Lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 

1010/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 thì số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng 

và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp Huyện TTHC. Trên cơ sở đó Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập đã chỉ 

đạo 08/08 phòng ban chuyên môn xây dựng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 với 06 quy trình bắt buộc và 13 quy trình tác nghiệp là Văn 

phòng, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng lao động thương binh xã hội và dân tộc, 

Phòng kinh tế - Hạ Tầng, Thanh tra huyện.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 03a/KH-UBND, ngày 05 tháng 01 

năm 2018 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện năm 2018 

 Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng  hệ thống Quản lý chất 

lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã thực hiện giải quyết 

gồm (Tài chính - kế hoạch: 61; Kinh tế - Hạ tầng: 29; Nội vụ: 26; TN&MT: 11; 

Thanh tra: 03; Tư pháp: 35; Văn Hóa Và Thông tin: 11). 
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b) Kết quả cụ thể: 
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2. Đánh giá, nhận xét: 

a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị: 

Lãnh đạo UBND huyện  đã quan tâm, chỉ đạo công chức trong đơn vị áp 

dụng HTQLCL vào giải quyết công việc; Lãnh đạo, công chức đã có những thay 

đổi tích cực về nhận thức và tuân thủ cơ bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc 

áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL đã dần đi vào nề nếp và đem lại một số kết 

quả nhất định, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công 

khai, minh bạch, phục vụ yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình hiện nay. 

Bên cạnh đó, việc áp dụng HTQLCL đã góp phần tích cực trong giải quyết các 

công việc chuyên môn của cơ quan, giúp lãnh đạo cơ quan và công chức nắm 

vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá 

trình, xác định trách nhiệm trong nội bộ cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo 

thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ 

công việc của các đơn vị được thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học, thuận tiện 

tham chiếu; việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ 

quan hiệu quả, nhanh gọn, chính xác; thường xuyên cải tiến phương pháp làm 

việc, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, rút ngắn được thời gian giải quyết công 

việc của từng bộ phận, phòng, ban;  giảm tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm 

vụ của cán bộ, công chức. Thông qua việc HTQLCL theo quy trình ISO, việc xử 

lý công việc đã được giải quyết đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, qua đó đánh giá 

được năng lực chuyên môn, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi 

nhiệm vụ được giao. 
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b) Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 

các cơ quan, đơn vị: 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở, Ban 

chỉ đạo ISO của Huyện trong việc triển khai các văn bản của cấp trên về triển 

khai, xây dựng và áp dụng HTQLCL, qua đó đã giúp các công chức áp dụng 

hiểu rõ và sâu hơn về HTQLCL, giúp cho việc áp dụng thực hiện giải quyết 

công việc theo các quy trình, xem đó là công cụ quản lý hữu hiệu trong công 

việc, từng bước loại bỏ các thủ tục rườm rà, phức tạp. Bố trí cho công chức 

tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về việc xây dựng và áp dụng 

HTQLCL tại đơn vị đã được nâng cao kiến thức trong việc áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL và có nhiều chuyển biến về nhận thức trong việc vận hành 

HTQLCL tại đơn vị.  

- Khó khăn, nguyên nhân:  

Việc áp dụng hệ thống ISO vào giải quyết công việc của cán bộ, công 

chức chưa thực sự hiểu kỹ HTQLCL, cũng như chưa đầu tư thời gian hợp lý cho 

việc tìm hiểu, áp dụng, vận hành của HTQLCL cho nên gặp rất nhiều khó khăn 

trong duy trì và cải tiến HTQLCL; coi việc áp dụng HTQLCL là công việc của 

lãnh đạo, thư ký ISO.  Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và thư ký ISO có 

sự thay đổi dẫn đến khó khăn cho hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL của 

đơn vị. 

 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thường xuyên thay 

đổi nên các quy trình tác nghiệp, biểu mẫu cũng thay đổi theo điều này gây 

không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc cập nhật các văn bản mới 

vào HTQLCL chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; kỹ năng đánh giá 

nội bộ của công chức còn hạn chế, việc phát hiện các điểm không phù hợp 

trong quá trình đánh giá nội bộ và hành động khắc phục phòng ngừa sau đánh 

giá còn nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì, cải tiến 

HTQLCL. 

3. Về các nội dung khắc phục hạn chế còn tồn tại đoàn kiểm tra nêu ra năm 

2016: 

 - Văn phòng HĐUBND và UBND đã ban hành lại Quyết định ban hành 

hệ thống tài liệu số 2732/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 11 năm 2016; Quyết định 

công bố hệ thống tài liệu số 2733/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 11 năm 2016; 

Quyết định kiện toàn lại ban chỉ đạo ISO số 2731/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 

năm 2016; Quyết định phân công đại diện lãnh đạo ISO số 2734/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 11 năm 2016; Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 15/9/2017.  

- Khắc phục hạn chế còn tồn tại đoàn kiểm tra nêu ngày 20/9/ 2018 08 

phòng ban chuyên môn của huyện đã gửi báo cáo việc khắc phục những tồn tại 
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mà đoàn kiểm tra đã nêu, hiện đang tiến hành hoàn thiện các quy trình theo biên 

bản họp kiểm tra ngày 20/9/2018 của Đoàn kiểm tra và soát xét tài liệu thay thế, 

rà soát lại toàn bộ TTHC chưa xây dựng quy trình áp dụng để xây dựng áp dụng 

theo tiêu chuẩn ISO. 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị Sở Khoa học và công nghệ tiếp tục hướng dẫn thực hiện việc duy 

trì đánh giá nội bộ trong quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 9001: 2008 

tại UBND huyện Đình Lập. 

Xem xét hướng dẫn việc cấp và chi kinh phí cho hoạt động duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng ISO tại cấp huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Sở Khoa học – Công nghệ; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH&DT, Thanh tra, KT& HT, 
VHTT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, 

TN&MT; NN&PTNT, GD&ĐT; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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