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QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO VỀ 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này quy định quá trình và phương pháp tiến hành đánh giá nội bộ, 

họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng nhằm xác định hiệu lực và 

hiệu quả của việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Phạm vi của tài liệu này tập trung vào việc xác định tính hiệu lực và hiệu quả 

của Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan. Khi phát hiện các quá trình của 

HTQLCL không đầy đủ thông qua hoạt động đánh giá nội bộ sẽ giúp chỉ ra cơ hội để 

cải tiến. 

Áp dụng cho mọi cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng, kể cả định 

kỳ và đột xuất được tiến hành tại cơ quan. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- TCVN ISO 9001:2015. 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các Cơ quan HCNN. 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 

- Đánh giá nội bộ: là hoạt động tự kiểm tra, đánh giá của cơ quan. 

- Sự không phù hợp là sự không đáp ứng một yêu cầu 

5. NỘI DUNG 
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5.1 Lưu đồ thực hiện: 

XEM XÉT ĐÁNH GIÁ 

 

•  Yêu cầu của TCVN ISO 

9001:2015 

•  Khiếu nại của khách hàng. 

• Yêu cầu của HTQLCL. 

• Chính sách, mục tiêu chất lượng. 

• Các hành động khắc phục 

• Các yêu cầu pháp lý. 

• Các quyết định của lãnh đạo. 

• Kết quả xem xét lãnh đạo. 

• Yêu cầu của các bên hữu quan. 

Chương trình đánh giá 

Kế hoạch đánh giá 

 

 

Phân công nhiệm vụ 

 

Xem xét tài liệu 

 

 

Lập phiếu hỏi (nếu cần) 

  

Tiến hành đánh giá                       
hiện trường 

 

Phát hiện 

Sự KPH ? 

 

Yêu cầu khắc phục 

 

Lập Báo cáo đánh giá 

 

KHÔNG 

 

CÓ 

 

Báo cáo KQ đánh giá 

 

Khuyến nghị cải tiến 

 

Thực hiện khắc phục / 

 cải tiến 

 

Thẩm tra hành động  

khắc phục và cải tiến 

 

Tổ chức hop̣ xem xét của lãnh 

đạo về HTQLCL 
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5.2 Diễn giải lưu đồ: 

5.2.1 Hoạch định hoạt động đánh giá: 

- Chương trình đánh giá: 

Cuối quý IV của năm trước, Thư ký Ban ISO thiết lập Chương trình đánh giá 

nội bộ cho năm sau theo biểu mẫu BM.03.01/ISO (ít nhất 01 năm/lần), trình Lãnh 

đạo Ban ISO phê duyệt, hoăc̣ có thể tiến hành đánh giá đột xuất theo yêu cầu của 

Lãnh đạo Ban ISO. 

- Chỉ định thành viên đoàn đánh giá:                                                                                                    

Căn cứ vào Chương trình đánh giá hoặc yêu cầu đánh giá đột xuất, Trưởng/Phó 

Ban chỉ đạo ISO của cơ quan ra quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ trong đó 

xác định trưởng đoàn đánh giá và các thành viên. 

5.2.2 Chuẩn bị các hoạt động đánh giá:                                                                                 

- Kế hoạch đánh giá: 

Trước khi tiến hành một cuộc đánh giá cụ thể đã được xác lập trong Chương 

trình đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm thiết lập Kế hoạch đánh giá 

theo biểu mẫu BM.03.02/ISO và thông báo cho các Phòng được đánh giá được biết. 

- Phân công nhiệm vụ: 

Thông qua trao đổi với các thành viên trong đoàn đánh giá, trưởng đoàn đánh 

giá phân công trách nhiệm cho từng thành viên đối với các quá trình, hoạt động, 

chức năng hoặc địa điểm đánh giá. Việc phân công phải trên cơ sở sự độc lập và dựa 

năng lực của các chuyên gia đánh giá.  

- Xem xét tài liệu và lập Phiếu câu hỏi (nếu cần): 

Các chuyên gia đánh giá yêu cầu các Phòng được đánh giá trong phạm vi được 

phân công cung cấp các tài liệu liên quan đến phạm vi đánh giá nhằm: 

+ Thu thập thông tin để chuẩn bị cho các hoạt động đánh giá. 

+ Xác định xem thông tin trong tài liệu có đầy đủ, thỏa đáng và cập nhật 

không. 

+ Xác định xem tài liệu có báo trùm phạm vi đánh giá và cung cấp đủ thông tin 

để hỗ trợ các mục tiêu đánh giá.  

+ Việc xem xét tài liệu có thể chỉ ra hiệu lực của việc kiểm soát tài liệu trong 

Hệ thống quản lý của bên được đánh giá. 

Sau khi xem xét tài liệu, chuyên gia đánh giá thiết lập phiếu câu hỏi theo biểu 

mẫu BM.03.03/ISO (nếu cần) nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá hiện trường. 

- Chuẩn bị các tài liệu làm việc: 

Để phục vụ cho hoạt động ghi chép thông tin và bằng chứng, chuyên gia đánh 

giá cần chuẩn bị các tài liệu làm việc sau: 

+ Kế hoạch đánh giá. 

+ Phiếu câu hỏi. 

+ Phiếu ghi chép đánh giá. 

+ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 
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+ Báo cáo sự không phù hợp. 

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp. 

5.2.3 Thực hiện đánh giá: 

- Họp mở đầu: 

Thành phần họp bao gồm Đoàn đánh giá, Ban ISO và Đại diện của bên được 

đánh giá. Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung cần đánh giá với bên 

được đánh giá. 

- Tiến hành đánh giá: 

Thực hiện việc đánh giá thông qua phỏng vấn, quan sát, xem xét hồ sơ tài liệu 

sau đó so sánh kết quả thực hiện với các quy định của HTQLCL. Kết quả đánh giá 

ghi vào Phiếu đánh giá theo BM.03.03/ISO.   

Đối với những vấn đề phức tạp phải có sự trao đổi hội ý trong Đoàn để thống 

nhất ý kiến. Những điểm không phù hợp phải có bằng chứng cụ thể. 

Khi phát hiện những điểm không phù hợp, chuyên gia đánh giá thiết lập hồ sơ 

về sự không phù hợp và yêu cầu Đại diện đơn vị đầu mối được đánh giá khắc phục. 

- Xem xét kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp: 

Sau khi đánh giá, Trưởng đoàn tổ chức hội ý với các thành viên đoàn để thống 

nhất kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp theo BM.03.04/ISO. 

Báo cáo đánh giá tổng hợp phải nêu được những điểm mạnh và những điểm 

không phù hợp. 

- Họp kết thúc: 

Trưởng đoàn báo cáo kết quả đánh giá (kể cả những điểm phù hợp và không 

phù hợp) cho Lãnh đạo cơ quan. Nêu rõ tầm quan trọng của những điểm không phù 

hợp. 

Thống nhất kết quả đánh giá. 

5.2.4 Lập hồ sơ đánh giá: 

Trưởng đoàn lập bộ hồ sơ đánh giá và gửi tới Lãnh đạo cơ quan. 

Sau đó photocopy các Hồ sơ sự không phù hợp chuyển cho các đơn vị đầu mối 

liên quan để thực hiện, đồng thời dự kiến ngày đánh giá lại (nếu cần thiết).  

5.2.5 Theo dõi hành động khắc phục 

Lãnh đạo cơ quan điều hành chỉ đạo thực hiện các hoạt động khắc phục đã nêu 

trong các Hồ sơ sự không phù hợp theo đúng quy định. 

Căn cứ vào ngày dự kiến đánh giá lại ghi ở Hồ sơ sự không phù hợp, Lãnh đạo 

cơ quan cử chuyên gia đánh giá đi kiểm tra lại kết quả thực hiện các biện pháp và 

hiệu lực của các hoạt động khắc phục (nếu cần). 

Nếu các đơn vị đầu mối đã thực hiện xong và có hiệu lực thì đóng hồ sơ. 

Nếu các đơn vị đầu mối chưa thực hiện xong hoặc thực hiện chưa có hiệu lực 

phải Lập hồ sơ sự không phù hợp mới. 

Kết quả đánh giá lại cùng các hồ sơ liên quan được Ban ISO lưu trữ. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá, Ban ISO có thể điều chỉnh Chương trình đánh giá 
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năm cho phù hợp thực tế của cơ quan. 

5.2.6 Tổ chức cuôc̣ hop̣ xem xét của Lãnh đaọ về HTQLCL 

Điṇh kỳ hàng năm tổ chức ít nhất môṭ cuôc̣ hop̣ xem xét của lãnh đaọ về 

HTQLCL đảm bảo nôị dung cuôc̣ hop̣ đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn và phải 

lâp̣ biển bản cuôc̣ hop̣ theo mẫu BM.03.05/ISO. Ngoài ra cơ quan còn có các cuôc̣ 

hop̣ khác chỉ đaọ điều hành HTQLCL như các cuôc̣ hop̣ giao ban, tổng kết,... 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.03.01/ISO Chương trình đánh giá năm 

2 BM.03.02/ISO Kế hoạch đánh giá  

3 BM.03.03/ISO Phiếu đánh giá  

5 BM.03.04/ISO Báo cáo đánh giá tổng hợp 

6 BM.03.05/ISO 
Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo về 

HTQLCL 

 

7. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1.  Chương trình đánh giá năm 

Thư ký Ban ISO 3 năm 

2.  Kế hoạch đánh giá  

3.  Phiếu đánh giá  

4.  Báo cáo đánh giá tổng hợp 

5.  
Quyết định thành lập đoàn đánh giá 

(nếu có) 

6.  
Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo 

về HTQLCL 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

BAN CHỈ ĐẠO ISO 

 

Số: ...../QĐ-BCĐ-ISO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Yên Mô, ngày ... tháng   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc phê duyệt Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO HUYỆN YÊN MÔ 

 Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ 

về việc về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành 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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Mô về việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2020; 

 Xét đề nghị của Thư ký Ban chỉ đạo ISO huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL năm… (Kèm 

theo kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm …). 

Điều 2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, đơn vị 

tham mưu lập danh sách thành viên đoàn đánh giá năm… và lập chương trình đánh giá 

chất lượng nội bộ năm … trước thời điểm đánh giá ít nhất 10 ngày. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng UBND-HĐND, các Phòng, đơn vị chuyên 

môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như  Điều 3; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO 

   



 

BM.04.01/ISO 

UBND HUYỆN YÊN MÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                                                  ….., ngày        tháng         năm 202.. 

 

KẾ HOAC̣H ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM… 

Phòng 

được đánh giá 

Hoạt động được đánh giá 
Thời gian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Chú thích:   - Kế hoạch đánh giá PHÊ DUYỆT 

  - Đánh giá hoàn thành  

  - Đánh giá đột xuất  

  - Không đánh giá được theo kế hoạch  



 

BM.04.01/ISO 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 

BAN CHỈ ĐẠO ISO 

 

Số: ...../QĐ-BCĐ-ISO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Yên Mô, ngày ... tháng   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc phê duyệt Chương trình Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 20… 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO HUYỆN YÊN MÔ 

 Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô về việc duy trì, cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 20….; 

 Căn cứ kế hoạch Đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 20…; 

 Xét đề nghị của Thư ký Ban chỉ đạo ISO huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình đánh giá (kèm theo quyết định) và thành lập đoàn 

đánh giá chất lượng nôị bô ̣Hê ̣ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 

2015 năm 20,…. gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1.  Ông/Bà .................. - Công chức .... - Trưởng đoàn  

2.  Ông/Bà ................... - Công chức ....  - Thư ký   

3.  Ông/Bà ................... - Công chức .... - Thành viên 

4.  Ông/Bà ................... - Công chức .... - Thành viên 

5.  Ông/Bà ................... - Công chức .... - Thành viên 

Điều 2. Đoàn đánh giá nôị bô ̣có nhiêṃ vu ̣sau: 

- Tổ chức và thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 theo chương trình đánh giá nội bộ năm 20…; 

- Xem xét tài liệu, hồ sơ, góp ý, kiến nghị cải tiến HTQLCL; 

- Lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ và báo cáo Trưởng ban ISO; 

- Theo dõi, kiểm tra việc thưc̣ hiêṇ hoaṭ đôṇg khắc phuc̣, cải tiến. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng UBND-HĐND, các ông/bà có tên tại điều 1 và 

các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như  Điều 3; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO 

 

 
 

  



 

BM.04.02/ISO 

UBND HUYỆN YÊN MÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Yên Mô, ngày        tháng         năm 201.. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 
 

Thời gian Địa điểm đánh giá Nội dung đánh giá 
Chuyên                      

gia đánh giá 

Đại diện bên                                   

được đánh giá 

Ngày    

     

     

     
Ngày  

  
  

  
     

     

 

      Ghi chú : Diễn giải Nội dung đánh giá : 

4.1  Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức 7.1 Các nguồn lực 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 

4.2  Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 7.2 Năng lực  8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ 

4.3  Xác định phạm vi của HTQLCL 7.3 Nhận thức 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp 

4.4  HTQLCL và các quá trình của hệ thống 7.4 Trao đổi thông tin 9.1  Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá 

5.2  Chính sách 7.5 Thông tin dạng văn bản 9.2 Đánh giá nội bộ 

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp 9.3  Xem xét của lãnh đạo 

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ 10 Cải tiến 

6.2 MTCL và hoạch định để đạt được MTCL 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ   

6.3 Hoạch định thay đổi 8.4 Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài   

 

Người lập Phê duyệt 



 

BM.04.03/ISO 

UBND HUYỆN YÊN MÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

....., ngày        tháng         năm 201.. 

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ 

Địa điểm : ……………………………………………………………Ngày : ………………………… 

Chuyên gia : ………………………………………………………… Ký tên : ………………………. 
 

PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C :  Khuyến nghị 
 

Điều 

khoản 

Nội dung đánh giá Nhận xét A/B/C 

      

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

      

        

        

 



 

BM.04.04/ISO 

UBND HUYỆN YÊN MÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 

 

1. Ngày đánh giá:  

2. Phòng được đánh giá: (Đánh dấu tương ứng) 

 Ban lãnh đạo  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ... 

 Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ... 

 Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ...  Bô ̣phâṇ ... 

 

3. Thành phần đoàn đánh giá: 
 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

4. Mục tiêu đánh giá:  

Xác định hiệu lực và sự phù hợp của HTQLCL của UBND huyện so với yêu cầu tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015. 

5. Tổng kết các nội dung không phù hợp: 

STT Bô ̣phâṇ đươc̣ đánh giá Nôị dung không phù hơp̣ đươc̣ 

phát hiêṇ 

Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

    

 

6. Nhận xét kết quả đánh giá: 

6.1 Các kết quả đạt được: 



 
 

    

 

1. Hoạch định hệ thống: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Trách nhiệm lãnh đạo: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Nguồn lực: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6.2  Những tồn tại 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6.3  Khuyến nghị cải tiến: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6.4  Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                               …, ngày   tháng   năm 201… 

 

 

 

 

 

Trưởng đoàn đánh giá 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

   BIÊN BẢN  

Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng-Năm 20.. 

 
Thành phần tham dự họp gồm có các Ông (bà):  

Họ và tên  Vị trí công tác  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

Ông/Bà: ...  

I. NỘI DUNG HỌP XEM XÉT: 

A. Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng: 

Căn cứ Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện. Thời gian qua, lãnh đạo 

UBND huyện chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất 

lượng. Tháng   /20.., UBND huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc chuyển đổi, 

áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, kiểm tra lại toàn bộ tài liệu Hệ thống quản lý 

chất lượng đã xây dựng, tổ chức cải tiến, hiệu chỉnh phù hợp so với văn bản mới và ban 

hành áp dụng.  

Các bô ̣phâṇ chuyên môn tiếp nhận toàn bộ tài liệu Hệ thống đã xây dựng ban hành, 

triển khai nghiên cứu, phổ biến thấu hiểu đến cán bộ công chức, bám sát tuân thủ áp dụng. 

Kết quả áp dụng tính cho đến nay đảm bảo: 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 
   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                                         



 
 

    

 

- Chính sách và mục tiêu chất lượng được công bố và phổ biến thấu hiểu đến các 

Phòng chuyên môn. Chính sách được làm bảng hiệu lớn treo tại sảnh của cơ quan nhằm 

công bố cam kết trước tổ chức, cá nhân, các cơ quan hữu quan về phương hướng hoạt động 

và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức. 

- Công tác sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ đang được các bô ̣phâṇ chuyên môn tập 

trung triển khai thực hiện. Bám sát các quy định của hệ thống nhằm đảm bảo tạo môi trường 

chuyên môn hóa cao trong hoạt động tại các Phòng chuyên môn. 

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo: 

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân đúng theo quy định của thủ tục hành chính và 

quy trình đã ban hành.  

Tiến độ giải quyết đảm bảo theo các bước của quy trình, trường hợp chậm muộn đều 

cập nhật theo dõi cụ thể. 

Các văn bản khi tham mưu qua quá trình giải quyết TTHC được thực hiện chặt chẽ, 

tình trạng sai sót về nội dung, thể thức trình bày, thiếu chữ ký, ngày tháng năm, con dấu trên 

văn bản đang được hạn chế dần. 

Hồ sơ sau khi giải quyết được cán bộ, công chức tại các bô ̣ phâṇ sắp xếp bài bản, 

khoa học và thống nhất. 

Nhận định vai trò quan trọng của Hệ thống quản lý, Lãnh đạo UBND huyện quyết 

tâm và chỉ đạo các bô ̣phâṇ chuyên môn sẽ tập trung vào HTQLCL là tiền đề cho hoạt động 

cải cách hành chính nhằm đảm bảo vững vàng trong nghiệp vụ, hiệu quả cao trong thực thi 

công vụ trong thời gian tới. 

B. Kết quả của cuộc đánh giá:  

Ban lãnh đạo đã hết sức quán triệt công tác đánh giá nội bộ đóng vai trò quan trọng, 

phải tổ chức một cách bài bản, tìm kiếm phát hiện triệt để và chỉ rõ đối với các điểm không 

phù hợp phát sinh của hệ thống trong giai đoạn qua. Đoàn đánh giá được chỉ định, thấm 

nhuần chủ trương và triển khai tương đối chặt chẽ trong cuộc đánh giá, các phát hiện chủ 

yếu sự không phù hợp nhẹ và được ghi nhận tổng thể trong đánh giá là ..., còn lại là các 

điểm lưu ý được đoàn đánh giá trao đổi và khuyến nghị trực tiếp. 

Tính cho đến thời điểm họp xem xét của lãnh đạo, các Phòng chuyên môn đã chủ 

động khắc phục hoàn thiện các điểm không phù hợp phát sinh. 

C. Tình hình các nhà cung ứng:  



 
 

    

 

Các hoạt động mua sắm của cơ quan chủ yếu là văn phòng phẩm, tuy vậy thời gian 

qua các bô ̣ phâṇ chuyên môn cũng hết sức lưu tâm đến đánh giá, lựa chọn, tìm kiếm nhà 

cung cấp. Các nhà cung cấp đều đảm bảo tiêu chí cụ thể bao gồm:  

 + Chất lượng tương đối tốt  

 + Tiến độ cung cấp hợp lý  

 + Giá cả không biến động nhiều  

 + Khả năng đáp ứng đạt yêu cầu  

 + Các thủ tục thanh toán, chế độ bảo hành đảm bảo  

 + ..... 

D. Tố cáo, khiếu nại, phản hồi của tổ chức, công dân:  

Trong năm 2019, tính đến thời điểm xem xét của lãnh đạo các tố cáo, khiếu nại của 

tổ chức, công dân là có, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng, được UBND huyện tiếp nhận, 

phân loại và tổ chức xử lý bài bản, chặt chẽ theo đúng văn bản pháp luật nhà nước, thoả 

mãn nhu cầu của tổ chức, công dân. 

Phòng tiếp nhận và trả kết quả chủ động đẩy mạnh công tác đo lường sự thoả mãn tổ 

chức, công dân, đến nay cũng đã và đang từng bước triển khai, theo nhận định trong thời 

gian qua mức độ thoả mãn được đánh giá như sau: 

 + Chất lượng dịch vụ công: luôn ổn định, đạt kết quả cao    

 + Tiến độ thụ lý và giải quyết công việc: Đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức, công dân  

 + Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, không sách nhiễu, phiền hà, chu đáo, công tâm. 

+ Về thủ tục hành chính: Đơn giản, không rườm rà, phức tạp 

 E. Xu hướng về chất lượng dịch vụ hành chính:  

Trung tâm phục vụ hành chính công, các Phòng chuyên môn bám sát các quy định 

trong hoạt động giải quyết TTHC, tuân thủ chặt chẽ các bước giải quyết đảm bảo đáp ứng 

các văn bản pháp luật, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và thỏa mãn các yêu cầu của tổ 

chức, công dân. Đánh giá chung, chất lượng dịch vụ hành chính công được của UBND 

huyện trong thời gian qua ổn định cho tất cả các lĩnh vực, không có bất kỳ biến động hoặc 

phát sinh đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra. Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu thời gian tới tập 

trung tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, hàng tháng Phòng một cửa phải có 

báo cáo tổng hợp về số lượng hồ sơ đã thụ lý, giải quyết (bao nhiêu hồ sơ nhanh, hồ sơ 

chậm, hồ sơ đúng tiến độ và các vấn đề phát sinh, nguyên nhân và kết quả khắc phục) nhằm 

theo dõi và chỉ đạo kịp thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công đóng góp vào 

cải cách hành chính. 



 
 

    

 

Trung tâm phục vụ hành chính công vẫn thường xuyên duy trì mẫu Sổ theo dõi sự 

không phù hợp theo QT-02, theo dõi ý kiến của công dân. 

F./ Kết quả của họp xem xét trước:  

STT Nội dung công việc Kết quả  

1 

Tiếp tục bám sát Quyết định 19/2014/CP ngày 

05/03/2014 của Chính phủ, thực hiện các hoạt động 

kiểm tra, giám sát hiệu quả áp dụng tại các bô ̣phâṇ 

nhằm đảm bảo tuân thủ tốt nhất các yêu cầu của 

Quyết định này 

Tuân thủ chặt chẽ, đã ra Quyết 

định công bố lại và niêm yết bản 

tự công bố năm 2020 tại Cơ 

quan 

2 

Thưc̣ hiêṇ viêc̣ chuyển đổi HTQLCL sang phiên 

bản TCVN ISO 9001:2015 

Xây dưṇg, công bố lại và niêm 

yết bản công bố vào tháng 

12/2020 

3 

Triển khai giải quyết TTHC gắn kết chặt chẽ giữa 

quy trình và các quy định về cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông hiện hành và phần mềm môṭ cửa   

Tuân thủ theo đúng quy trình và 

phần mềm 

J./ Hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến : 

Chất lượng, tiến độ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, việc tuân thủ và 

đáp ứng văn bản pháp luật nhà nước.. đều được đáp ứng đúng theo quy trình Hệ thống. Các 

vấn đề phát sinh nghiêm trọng từ thời điểm ban hành đến nay chưa xuất hiện nên việc áp 

dụng QT-02 (Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục) đến nay đang 

được nghiên cứu, thời gian tới khi có phát sinh sẽ áp dụng triệt để.  

H./ Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng: 

Cho đến nay tình hình về nguồn nhân lực không có biến động, thay đổi nào lớn có 

ảnh hướng đến hệ thống quản lý chất lượng, các văn bản pháp luật nhà nước có điều chỉnh 

nhưng được tiếp nhận và cập nhật kịp thời ... do vậy đến thời điểm xem xét cũng chưa có 

ảnh hưởng đến hệ thống.  

Ban lãnh đạo yêu cầu, thời gian tới Ban chỉ đạo ISO tiếp tục tập trung nghiên cứu và 

hiệu chỉnh, cải tiến thường xuyên tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo đáp 

ứng các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính và chức năng, nhiệm vụ được phân công và 

áp dụng đạt hiệu quả, hiệu lực theo đúng yêu cầu của Hệ thống.  

II. KẾT LUẬN: 

STT Nội dung công việc Phòng/Cá nhân Thời gian Người kiểm 



 
 

    

 

thực hiện thực hiện tra 

1 

Tiếp tục nghiên cứu, xác định các 

quá trình cần thiết và chuyển đổi 

HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 

trong thời gian tới   

Ban chỉ đạo ISO, 

các Bô ̣phâṇ 

chuyên môn  

  12/2020 
Lãnh đạo 

Ban ISO 

2 

Tuân thủ chặt chẽ các quy định giải 

quyết thủ tục hành chính theo đúng 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công, các Phòng 

chuyên môn 

Thường 

xuyên 

Lãnh đạo 

Ban ISO 

3 

Triệt để việc sắp xếp và quản lý 

khoa học tài liệu, hồ sơ theo đúng 

quy trình hệ thống (QT-01/ISO) đã 

ban hành   

Ban chỉ đạo ISO, 

các Phòng 

chuyên môn 

Thường 

xuyên   

Lãnh đạo 

Ban ISO 

                                                                                ……….., ngày   tháng   năm 20 

          THƯ KÝ CUỘC HỌP                              TRƯỞNG BAN ISO 

 

 


	ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ, HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO VỀ HTQLCL
	QUYẾT ĐỊNH
	QUYẾT ĐỊNH:


