
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:               /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

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

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính 

huyện Mỹ Lộc năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo ISO tỉnh Nam Định; 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định. 

 

Thực hiện Quyết định số 1101/QĐ-BCĐ ngày 11/11/2022 của Ban chỉ 

đạo ISO tỉnh Nam Định về việc kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022. 

UBND huyên Mỹ Lộc báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các cơ 

quan hành chính huyện Mỹ Lộc như sau: 

I. Báo cáo công việc đã triển khai tại đơn vị: 

Để công tác duy trì, áp dụng  và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ngày 

càng thiết thực và có hiệu quả xác định việc duy trì áp dụng, cải tiến, xây dựng 

mới các quy trình đảm bảo bao phủ kín các thủ tục hành chính nhà nước của 

huyện. UBND huyện đã triển khai thực hiện: 

- Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022 đồng thời chỉ đạo các cơ quan 

thuộc UBND huyện xây dựng mục tiêu chất lượng tại đơn vị mình, từ đó bám 

sát thực hiện mục tiêu chất lượng theo kế hoạch đã đề ra. 

- Ban hành quyết định 4127/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND 

huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đạo xây dựng 

và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 

9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính huyện Mỹ Lộc và phân công 

nhiệm vụ cụ thể  cho từng thành viên; 

- Ban hành Quyết định 04/QĐ-BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban chỉ đạo 

ISO huyện về việc thành lập đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống QLCL 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính huyện Mỹ Lộc. 
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- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn nội bộ về hệ thống 

quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thường xuyên rà soát hệ 

thống quản lý chất lượng để chỉnh sửa quy trình công việc cho phù hợp với văn 

bản pháp luật hoặc thủ tục hành chính mới ban hành, cập nhật văn bản quy phạm 

pháp luật mới sửa đổi hoặc mới ban hành. 

- Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ được tổ chức đánh giá 

hàng năm, ngay sau khi đánh giá chất lượng nội bộ UBND huyện sẽ tiến hành 

hội nghị họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng: 

a) Phạm vi áp dụng: 

UBND huyện tiếp tục duy trì HTQLCL áp dụng cho 10 phòng chuyên 

môn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng Nông nghiệp & PTNT; Phòng Tài nguyên - Môi 

trường; Phòng Tư pháp; Phòng Lao động – TB&XH; Phòng Văn hóa - Thông 

tin; Thanh tra huyện: 

- Số TTHC được xây dựng và áp dụng HTQLCL đến thời điểm hiện tại 

là: 197 TTHC;  

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đến thời điểm 

hiện tại là: 197 TTHC;  

- Tổng số quy trình được xây dựng: 197 quy trình;  

+ Hệ thống chung: 05 quy trình;  

+ Quy trình giải quyết TTHC: 197 quy trình 

b) 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 HTQLCL:  

UBND huyện Mỹ Lộc đã cung cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng đến 

từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện; đồng thời cập nhật, phổ 

biến những thay đổi trong 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 HTQLCL.  

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO, 

chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và yêu 

cầu pháp luật liên quan:  

UBND huyện đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2022 thực hiện mục 

tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Thường xuyên 
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kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện theo đúng mục tiêu, thời 

gian kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thụ lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

các quy trình ISO đã ban hành, cán bộ công chức cơ bản thực hiện đúng các yêu 

cầu của quy trình ISO kiểm soát tài liệu hồ sơ. 

d) 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:  

Thông qua việc ban hành và thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ, thông tin 

tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại bộ phận một cửa, thư điện tử của lãnh đạo các cơ 

quan, các điểm không phù hợp trong các quy trình ISO đã ban hành sẽ được lãnh 

đạo và các phòng ban liên quan bàn bạc chỉnh sửa kịp thời. Tuy nhiên trong quá 

trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015, các tiêu chuẩn đều 

phù hợp.  

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng 

HTQLCL: đến nay chưa có khiếu nại. 

Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện và tuân thủ các yêu cầu của hệ 

thống quản lý chất lượng tài liệu, quy trình, hướng dẫn đã được ban hành áp 

dụng tại UBND huyện. Các quy trình chung và quy trình hỗ trợ của hệ thống đã 

được các phòng chuyên môn thực hiện một cách bài bản, đúng yêu cầu. Đặc biệt 

công tác lưu giữ hồ sơ đã được quan tâm, bám sát và thực hiện một cách khoa 

học, dễ nhận biết, dễ thấy và dễ tìm… 

Cán bộ, công chức phụ trách đã được phổ biến kiến thức về chính sách 

chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình, quy định và các văn bản có liên 

quan để thực hiện chức năng nhiệm vụ, các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền UBND cấp huyện; 

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo 

tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước:  

a) Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên 

quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL:  

Ban Chỉ đạo ISO tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 4127/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây 

dựng áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và phân công nhiệm 

vụ cụ thể  cho từng thành viên. Trong đó, bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo 

UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chuyên viên phụ trách.  
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b) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực và công bố HTQLCL phù 

hợp với tiêu chuẩn 9001: 2015: 

UBND huyện đã công bố quyết định áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng quy định tại Quyết định số 5214/QĐ-

UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện. 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan:  

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã góp phần cụ thể hóa các quy 

trình nghiệp vụ, xử lý công việc tại cơ quan; xác định rõ trách nhiệm của các 

phòng, ban, đơn vị; cải tiến phương pháp làm việc giúp cho công tác tham mưu, 

xử lý công việc của cán bộ công chức, viên chức được thông suốt, kịp thời, hiệu 

quả, hạn chế các tác động tiêu cực trong thực thi công vụ. Góp phần từng bước 

xây dựng nền hành chính hiện địa theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng 

yêu cầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan.  

2. Những thuận lợi, khó khăn:  

a) Thuận lợi 

- Các quy trình xử lý công việc các cơ quan hành chính huyện  được 

chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật và theo cơ chế một cửa. 

- Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ 

chức và công dân biết,  hạn chế được sai sót, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân 

đến liên hệ công tác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính.  

- Giúp Lãnh đạo cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc 

trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời, cải thiện lề lối, tác phong làm 

việc của cán bộ, công chức nhà nước.  

- Hệ thống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp việc sử 

dụng thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải 

quyết công việc. 

b) Khó khăn  

Bên cạnh những thuận lợi trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành 

chính huyện còn gặp phải một số khó khăn như: 

- Công chức phụ trách công tác tổ chức xây dựng chuyển đổi sang Hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các cơ quan, đơn vị chưa thật sự 

hiểu rõ về cách thức chuyển đổi, hạn chế về năng lực nên ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện.  
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- Thói quen xử lý công việc theo kinh nghiệm của công chức nên ảnh 

hưởng đến quá trình cải tiến HTQLCL. Một số quy trình giải quyết TTHC còn 

chung chung và chưa bám sát với thực tế hoạt động giải quyết công việc của cơ 

quan nên quá trình vận hành chưa hiệu quả. 

- Văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi dẫn đến việc thay 

đổi về thủ tục hành chính gây ảnh hướng đến quá trình duy trì, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng đã ban hành và chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng 

mới. 

5. Kiến nghị: 

Để thực hiện tốt hơn các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính huyện. UBND 

huyện Mỹ Lộc đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định thường 

xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về HTQLCL ISO 

9001:2015 và các lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho cấp huyện, cấp xã, 

vì hàng năm các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đều có sự thay đổi 

về nhân sự, điều đó ảnh hưởng tới chất lượng của các đợt đánh giá nội bộ. 

Trên đây là báo cáo tình hình áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước huyện 

Mỹ Lộc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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