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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến 

 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 

 
 

1. Kết quả triển khai đến ngày 31/8/2020 

TT Nội dung Kết quả cụ thể Ghi chú 

1 Năm triển khai xây dựng Năm 2020  

2 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 

14/02/2020 của UBND xã về việc 

xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN 

9001:2015; Quyết định thành lập 

và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 

ISO của xã. 

 

3 Xây dựng mô hình khung - Có/Không: Có  

 

 

4 Số quy trình nội bộ được xây 

dựng 

10 quy trình, gồm: 

-Tiếp nhận và trẻ kết quả hồ sơ 

giải quyết TTHC 

- Quy trình quản lý văn bản đi, đến 

- Quy trình tổ chức hội nghị, hội 

thảo 

- Quy trình quản lý tài sản cố định 

- Quy trình mua sắm, quản lý 

trang thiết bị 

- Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức 

- Quy trình nâng lương thường 

xuyên 

- Quy trình đánh giá cán bộ, công 

chức 

- Quy trình bình xét thi đua khen 

thưởng 

- Quy trình xem xét của lãnh đạo 

về QLHTCL 

 

5 Thực hiện việc ban hành, phân 

phối, kiểm soát, cập nhật tài liệu 

hệ thống quản lý chất lượng  

- Có/Không 

- Cụ thể: 

+ Quyết định số 114/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2020 về việc ban 

hành/cập nhật Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 

 



9001:2015 

+ Sổ phân phối tài liệu có ký nhận 

của cán bộ, công chức (Có/Không) 

6 Niêm yết, công khai chính sách 

chất lượng, Quyết định công bố 

trên trụ sở và cổng thông tin của 

đơn vị 

- Có/Không: có  

 

 

7 Việc áp dụng và vận hành các quy 

trình trong giải quyết công việc 

và TTHC (Thông qua bốc mẫu hồ 

sơ để đánh giá) 

- Số quy trình TTHC cấp xã do 

UBND tỉnh ban hành: 194 quy 

trình 

- Số TTHC được vận hành theo 

ISO:  120 thủ tục hành chính 

- Đáp ứng ….% theo quy trình 

 

8 Việc sắp xếp và lưu trữ tài liệu hồ 

sơ theo quy định 
-  Chưa sắp sếp được tài liệu, hồ 

sơ được sắp xếp theo 5S 

- 65% tài liệu, hồ sơ được lập 

Danh mục tài liệu, hồ sơ (theo 

quy trình kiểm soát thông tin) 

 

9 Việc thực hiện đánh giá nội bộ 

định kỳ và khắc phục sau đánh 

giá 

- Có/Không: Không   

 

 

 

 

 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 -  Chưa thực hiện việc đánh giá nội bộ, do đơn vị tư vấn chưa tổ chức tập 

huấn (dự kiến tập huấn ngày 12/9/2020). 

 - Các bộ phận chuyên môn chưa xây dựng được đầy đủ quy trình nội bộ 

đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay. 

 - Mới tổ chức triễn khai thực hiện nên bước đầu còn lúng túng, triễn khai 

chưa đảm bảo đúng  kế hoạch. 

  Kế hoạch đến 15/9/2020 

-  Tập huấn và tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ và công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc TCNV ISO 9001:2015. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VP. 
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