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QUY TRÌNH 

KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 
 

1. MỤC ĐÍCH 

Nhằm quy điṇh cách thưc̣ thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm soát sư ̣không phù hơp̣ và hành đôṇg khắc 

phuc̣ để phát hiện, điều tra, và sửa chữa những sự không phù hợp liên quan đến dịch vụ, các 

quá trình, và hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng với tất cả các Bô ̣phâṇ thuộc phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Áp dụng cho mọi sự không phù hợp hiện tại, không phù hợp tiềm ẩn đối với các quá 

trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 

 - TTHC: Thủ tục hành chính 

 - NC: Sự không phù hợp 

 
5. NỘI DUNG 

TT Hoạt động 
Trách 

nhiệm 
Mô tả Biểu mẫu 

Bước 

1 

Phát hiện vấn 

đề không phù 

hợp 

 

Từ bên 

ngoài 

hoặc từ 

cán bộ 

Tất cả các phòng, cán bô,̣ công chức 

trong phạm vi của Hệ thống quản lý chất 

lượng có trách nhiệm khi phát hiện thấy 

sự không phù hợp sảy ra phải báo cáo về 

Ban ISO. 

Sự không phù hợp bao gồm: 
- Các ý kiến phản hồi của tổ chức/cá 

nhân 

- Đánh giá nội bộ thể hiện qua báo cáo 

không phù hơp (NC), báo cáo đánh giá. 

- Các quyết định sau khi họp xem xét 

của lãnh đạo đề ra. 

- Kết quả thực hiện giải quyết các 

TTHC không đáp ứng quy định. 

- Các sai phạm trong quá trình xử lý, 

giải quyết TTHC. 

- ... 

BM.02.01/ISO 

Bước 

2 
Xem xét phân 

công xử lý 

 

Lãnh đạo 

Ban ISO 

Lãnh đạo Ban ISO xem xét vấn đề của 

sư ̣ không phù hơp̣ và phân công cán bộ 

tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, vụ 

việc sảy ra sư ̣không phù hợp và đề xuất 

biện pháp khắc phục, lập phiếu yêu cầu 

khắc phục theo mẫu BM.02.01/ISO 

BM.02.01/ISO 

Bước 

3 

Phân tích 

nguyên nhân 

và đề ra biện 

pháp khắc 

phục 

Cán bộ 

được 

giao 

- Cán bô ̣đươc̣ giao xem xét sư ̣không phù 

hơp̣ sảy ra có phải rủi ro đã đươc̣ xác điṇh 

trong Bảng quản lý rủi ro của Cơ quan 

hay không, nếu là rủi ro đã đươc̣ xác điṇh 

thì thưc̣ hiêṇ viêc̣ xử lý theo biêṇ pháp đa ̃

BM.02.01/ISO 
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xác điṇh. 

- Nếu sư ̣không phù hơp̣ sảy ra không phải 

là rủi ro đã xác điṇh trong bảng quản lý 

rủi ro, thì Cán bộ được giao có trách 

nhiệm tìm hiểu vấn đề, phân tích nguyên 

nhân và đề ra yêu cầu khắc phục ghi nhận 

vào phiếu yêu cầu khắc phục 

BM.02.01/ISO trình Lãnh đạo phê duyệt.  

- Đối với sự không phù hợp sảy ra nghiêm 

trọng thì tổ chức cuộc họp tham dự của 

các đơn vị có liên quan để đưa ra biện 

pháp xử lý, khắc phục, lập biên bản cuộc 

họp và được ghi nhận kết quả trong phiếu 

yêu cầu khắc phục BM.02.01/ISO trình 

Lãnh đạo phê duyệt để thực hiện. 

 

Bước 

4 

Phê duyêṭ 

phương án xử 

lý 

Lãnh đaọ 

Ban ISO 

Lãnh đaọ Ban ISO xem xét và phê duyêṭ 

phương án xử lý. 
BM.02.01/ISO 

Bước 

5 

Thực hiện khắc 

phục 
Các đơn 

vị, cá 

nhân có 

liên quan 

Các Phòng, cá nhân được giao tiến 

hành lập kế hoạch và thực hiện các biện 

pháp khắc phục theo đúng nội dung thời 

hạn được giao. 

Trong quá trình thực hiện, bộ phận, cá 

nhân có liên quan có thể phối hợp với các 

bộ phận khác để thực hiện các biện pháp 

được nhanh chóng, có hiệu lực.  

Đối với các hoạt động khắc phục có 

thời gian thực hiện kéo dài thì bộ phận, cá 

nhân có liên quan có trách nhiệm định kỳ 

hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện 

cho Lãnh đạo Ban ISO. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó 

khăn cần hỗ trợ, bộ phận cá nhân có liên 

quan có thể đề xuất Lãnh đaọ Ban ISO 

xem xét bổ sung các nguồn lực cần thiết 

hoặc thay đổi biện pháp thực hiện. Mọi sự 

thay đổi bổ sung sẽ được cập nhật đầy đủ 

vào Phiếu yêu cầu hành động khắc phục 

BM.02.01/ISO 

Sau khi thực hiện đầy đủ nội dung của 

biện pháp khắc phục hoặc những đề xuất 

cải tiến bộ phận cá nhân có liên quan có 

trách nhiệm báo cáo kết quả cho Lãnh đạo 

Ban ISO hoặc người được ủy quyền biết. 

BM.02.01/ISO 

Bước 

6 

Kiểm tra, đánh 

giá  
Ban ISO Đúng thời hạn đã đề ra trong Phiếu 

yêu cầu hoạt động khắc phục 

BM.02.01/ISO Ban ISO  (hoặc người 

BM.02.01/ISO 
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được ủy quyền) có trách nhiệm tổ chức  

kiểm tra bằng chứng xác nhận kết quả 

thực hiện. 

Bước 

7 

Hoàn thiện và 

câp̣ nhâṭ rủi ro 

và lưu hồ sơ 

Thư ký 

ISO 

Lãnh đạo Ban ISO (hoặc người được 

ủy quyền) sau khi kiểm tra xác nhận kết 

quả thực hiện có trách nhiệm đóng Phiếu 

yêu cầu hoạt động khắc phục 

BM.02.01/ISO ghi đầy đủ chi tiết bằng 

chứng kết quả thực hiện vào phiếu khắc 

phuc̣. 

Trường hợp hoạt động khắc phục chưa 

được thực hiện hoặc kết quả thực hiện 

không đầy đủ nội dung yêu cầu thì người 

kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Lãnh đaọ 

Ban ISO xem xét và đưa ra biên pháp 

khắc phuc̣ khác để đảm bảo khắc phuc̣ 

triêṭ để lần sau không tái diêñ. 

Đối với sư ̣ không phù hơp̣ sảy ra xem 

xét là rủi ro mới thì phải câp̣ nhâṭ vào 

Bảng quản lý rủi ro để kiểm soát. 

BM.02.01/ISO 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.02.01/ISO Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục  

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1.  Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục Ban ISO 3 năm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày        tháng         năm 202 

BM.02.01 - PHIẾU YÊU CẦU HÀNH  ĐỘNG KHẮC PHỤC 

Số phiếu:.............. 

- Bộ phận lập phiếu:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Nội dung sự không phù hợp: 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Người lâp̣: 

 

Nguyên nhân và biện pháp                 K.phục:      P.ngừa:     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Người thực hiện:                                                                     Phê duyệt: 

-Thời gian hoàn thành: 

Kết quả thực hiện: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Đạt:       Không đạt:   

 

 

 Ngày.......tháng........năm......                         Người kiểm tra:  
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