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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-CCTĐC ngày 17/11/2021 của Chi cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra việc duy trì 
áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước, UBND xã Tân 
Hồng báo cáo tình hình thực hiện việc duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ HTQLCL CỦA CƠ QUAN
Lãnh đạo UBND xã xác định việc thực hiện nhiệm vụ duy trì, áp dụng và 

cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ thường 
xuyên của đơn vị. Phấn đấu đạt được các mục tiêu về quản lý, cải cách quá 
trình giải quyết TTHC nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân. Lãnh đạo UBND 
xã cam kết tạo điều kiện tốt nhất và cung cấp đầy đủ các nguồn lực cho việc 
duy trì áp dụng ISO. Phân công nhiệm vụ đến từng thành viên của Ban chỉ 
đạo ISO nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. HTQLCL phù hợp TCVN ISO 
9001:2015 đã được công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại Quyết 
định số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND xã Tân Hồng.

- Phạm vi áp dụng của HTQLCL:
+ Các tài liệu dùng chung của hệ thống:
+ Số lượng các quy trình nội bộ của hệ thống: 138
+ Số lượng các quy trình đã xây dựng để giải quyết TTHC: 138
Hàng năm Ban chỉ đạo ISO ban hành kế hoạch triển khai và duy trì áp 

dụng HTQLCL trong năm, đặt ra các nội dung cần phải thực hiện và phấn đấu 
thực hiện đúng, đủ, và có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

Căn cứ vào tình hình thực tế việc áp dụng và duy trì HTQLCL, Ban chỉ 
đạo ISO UBND xã xác định và ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm, làm 
căn cứ cho việc tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022.
1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

a) Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo ISO:
- Chủ tịch UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Gọi tắt là 
Ban



chỉ đạo ISO) khi có sự thay đổi về công tác cán bộ đồng thời phân công, giao 
nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO triển khai các công việc có 
liên quan để đảm bảo quá trình xây dựng, áp dụng có hiệu lực và hiệu quả.

b) Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện:
- Đầu năm 2022, Ban chỉ đạo ISO ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND 

ngày 30/12/2022 triển khai và duy trì áp dụng HTQLCL trong năm, đặt ra các 
nội dung cần phải thực hiện và phấn đấu thực hiện đúng, đủ, và có hiệu quả hệ 
thống quản lý chất lượng.

2. Kết quả thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
a) Việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:
- Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 9001: 2015 đối với hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị:

- 100% các bộ phận chuyên môn của UBND xã, cán bộ, công chức được 
phổ biển và hiểu về chính sách chất lượng và thực hiện theo chính sách chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- 100% các bộ phận chuyên môn của UBND xã, cán bộ, công chức được 
phổ biển và hiểu về mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển 
khai thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu đã xây dựng và phê 
duyệt.

- UBND xã đã đảm bảo niêm yết, công khai 100% TTHC và chính sách 
chất lượng, mục tiêu chất lượng, bản công bố HTQLCL tại Bộ phận một cửa của
UBND xã.

- Số quy trình bắt buộc được xây dựng: 04 Hướng dẫn theo Mô hình 
khung (kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm 
không phù hợp, hành động khắc phục, quản lý rủi ro và cơ hội).

* Công tác kiểm soát tài liệu; kiểm soát hồ sơ:
+ Luôn sẵn có và phù hợp để sử dụng khi cần.
+ Được bảo vệ một cách thỏa đáng tránh mất tính bảo mật, sử dụng sai 

mục đích, mất tính toàn vẹn.
+ Được tạo lập, cập nhật, nhận biết, xem xét và phê duyệt.
+ Được phân phối, tiếp cận, khôi phục và sử dụng.
+ Được lưu trữ, bảo quản bao gồm cả giữ gìn để có thể đọc được.
+ Được cập nhật và kiểm soát khi có các thay đổi các VBQPPL.

- Số quy trình nội bộ được xây dựng: 04 quy trình (Kèm theo danh mục 
ban hành tài liệu).

- Số quy trình giải quyết các TTHC được xây dựng: Đảm bảo 100% các 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã được xây dựng thành quy 
trình.



- Kết quả hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy 
trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây 
dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015, các quy định và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được 
xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện đảm theo các quy 
trình đã xây dựng và ban hành

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực 
hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp:

- Hoạt động đánh giá nội bộ: đã thực hiện theo đúng kế hoạch và đã phát 
hiện và chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục để hoàn thiện HTQLCL như cập 
nhật sổ tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo mức độ 3,4,.. 
Hồ sơ đánh giá chất lượng nội bộ được thiết lập hồ sơ lưu trữ.

- Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL: Đã được thực hiện theo 
đúng kế hoạch và thiết lập hồ sơ lưu trữ.

- Hồ sơ thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa: Sau khi đánh giá 
nội bộ phát hiện ra một số vấn đề cần khắc phục, đến nay UBND xã đã khắc 
phục xong toàn bộ các điểm không phù hợp.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng: Trong năm 2022 tính đến thời điểm báo cáo hiện tại UBND 
xã chưa nhận được khiếu nại nào của Tổ chức công dân liên quan đến quá trình 
giải quyết các thủ tục hành chính và liên quan đến việc áp dụng, duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng.

- Hoạt động cải tiến các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:
Các TTHC đã được chuẩn hoá xây dựng thành quy trình, được phê duyệt và 

đưa vào áp dụng, trong quá trình triển khai áp dụng đã đảm bảo 100% các hồ sơ 
phát sinh được giải quyết tuân thủ theo đúng thành phần hồ sơ quy định, trình tự 
giải quyết, thời gian giải quyết, Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 
tuân thủ, áp dụng theo quy trình trong việc giải quyết TTHC. Cán bộ công chức 
thực hiện nhiệm vụ luôn thực hiện đúng đủ các nội dung triển khai.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN
1. Ưu điểm:

- Việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 là một công cụ quản lý rất tốt, mang lại hiệu quả thiết 
thực cho hoạt động của UBND xã, đặc biệt là có ý nghĩa quan trọng đối với 
công tác cải cách hành chính và là nền tảng cho việc chuẩn hoá, tích hợp trong 
việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3,4, 
phần mềm dịch vụ công.



- Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết thủ tục 
hành chính tại UBND xã đảm bảo rút ngắn được thời gian, việc tiếp nhận hồ sơ 
đơn giản, không có sự sai sót, thiếu, thừa hồ sơ.

- Việc rà soát, cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài: các bộ 
phận lập danh mục tài liệu có nguồn gốc ngoài và theo dõi cập nhật thường 
xuyên khi có sự thay đổi.

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thủ tục hành 
chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đảm bảo
100% các TTHC được xây dựng và đưa vào áp dụng HTQLCL.

- Công việc quản lý, điều hành của lãnh đạo, các cán bộ, công chức 
chuyên môn: Việc quản lý hiệu quả hơn, chủ động trong các công việc, Lãnh 
đạo UBND xã luôn chỉ đạo điều hành bám sát việc triển khai thực hiện áp dụng
HTQLCL của UBND xã, Lãnh đạo UBND xã luôn kiểm tra nhắc nhở các công 
chức thực hiện theo quy trình.

- Việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng: UBND xã luôn theo dõi đo 
lường sự thoả mãn của khách hàng bằng các công cụ như: phát phiếu đánh giá 
sau khi kết thúc giải quyết TTHC, hòm thư góp ý, đường dây nóng,…

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC và tích hợp với
HTQLCL.

- Gắn kết với việc thực hiện quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: 
toàn bộ các TTHC được giải quyết đều áp dụng theo quy chế “Một cửa”, “Một 
cửa liên thông” qua phần mềm một cửa, đảm bảo đúng theo Nghị định 
61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ còn thiếu; máy móc thiết bị chưa đầy đủ về 
máy tính, máy in, máy scan, máy photo,..; việc tiếp nhận và xử lý giải quyết 
TTHC cấp độ 3,4 khó khăn do tổ chức, cá nhân chưa thực hiện; việc sắp xếp tài 
liệu, hồ sơ chưa khoa học thiếu không gian, dụng cụ; văn bản quy phạm pháp 
luật ban hành nhiều và thường xuyên thay đổi, phần mềm một cửa chưa đồng 
bộ.

- Cán bộ, công chức trong cơ quan nhận thức chưa cao việc triển khai áp 
dụng HTQLCL.

- Việc theo dõi và cập nhật HTQLCL còn chưa được kịp thời và đúng quy
định.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Cơ quan thường trực ISO của UBND huyện, UBND tỉnh tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao vai trò của việc áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước.



- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn thực tế để nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác ISO để đảm bảo hiệu 
lực thực hiện được tuân thủ.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ 
thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 
UBND xã Tân Hồng.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Đoàn kiểm tra ISO;
- Lưu: VP; Ban ISO.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Vũ Huy Cường
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