
  ỦY BAN  NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ HOÀI NHƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /BC-UBND                        Hoài Nhơn, ngày       tháng 11  năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  
Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 

 

I.Thông tin chung: 

1.Tên cơ quan, đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN. 

2. Người liên lạc: Nguyễn Văn Quân, Chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh tế 

thị xã Hoài Nhơn 

ĐTDĐ: 0934967795. 

Thực hiện Văn bản số 292/SKHCN-TĐC ngày 11/11/2022 của Đoàn kiểm tra 

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định về việc kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải 

tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, UBND thị xã  Hoài 

Nhơn báo cáo như sau: 

II. Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia 9001. 

1. Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001. 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 được 

triển khai xây dựng và đưa vào áp dụng tại huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài 

Nhơn) từ tháng 12/2010, từ đó đến nay tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến. 

Thực hiện Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; 

Năm 2020 UBND thị xã Hoài Nhơn đã tiến hành triển khai chuyển đổi theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

Ngày 22/12/2021 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 17972/QĐ-

UBND Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng của UBND thị xã phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. 

a) Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã gồm 

254 thủ tục trên 47 lĩnh vực (không bao gồm các TTHC thuộc phòng Giáo Dục – 

Đào tạo). 
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b) Về hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài tiệu quy trình giải 

quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng 

HTQLCL TCVN 9001:2015:  

Tất cả cán bộ, công chức đều được phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài 

liệu, quy trình giải quyết công việc theo HT QLCL Xác định việc thực hiện duy 

trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan là nội dung bắt buộc của 

chương trình cải cách hành chính từ đó cán bộ công chức nắm rõ hơn các quy 

trình tác nghiệp trong đơn vị, góp phần vào công tác cải cách hành chính tại đơn 

vị có hiệu quả hơn. 

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

gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định 

có liên quan khác và yêu cầu pháp luật liên quan: 

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Mục tiêu chất lượng và thực hiện việc 

đánh giá mục tiêu chất lượng và tuân thủ đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015. 

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong 

Hệ thống QLCL: Quá trình giải quyết công việc luôn tuân thủ theo các quy trình đã 

ban hành trong HTQLCL, quá trình giải quyết công việc được kiểm soát thông qua 

việc sử dụng Phiếu theo dõi xử lý công việc và Sổ theo dõi kết quả tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả.  

đ) 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: Hàng năm tổ chức đánh giá nội bộ, 

phát hiện các điểm không phù hợp và yêu cầu các cơ quan chuyên môn khắc phục. 

Năm 2022, đã tiến hành đánh giá nội bộ từ ngày 01-03/11, và họp xem xét lãnh 

đạo vào ngày 09/11. 

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

chưa phát sinh. 

f) Hoạt động cải tiến trong Hệ thống QLCL: Được thực hiện nhưng chưa 

thường xuyên. HTQLCL chưa có sự cải tiến theo hướng tích hợp chung hệ thống 

một cửa điện tử.  

2. Tuân thủ theo các quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành áp dụng HTQLCL theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước: 

a) Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên 

quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL: UBND thị xã đã thành lập 

Ban ISO do Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng Ban, thành viên là đại diện 

lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã.  
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b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL: Quyết 

định công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Quyết 

định số 17972/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 do Chủ tịch UBND thị xã ký ban 

hành. Tài liệu HTQLCL khi ban hành đều có người soạn thảo, người soát xét và ký 

ban hành của lãnh đạo.  

c) Việc công bố HTQLCL của thị xã phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 được thông báo bằng Quyết định số 17972/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 đến Sở Khoa học và công nghệ để theo dõi, tổng hợp và niêm yết 

công khai các qui trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và tại các 

cơ quan chuyên môn của thị xã, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

thị xã để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, áp dụng. 

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL: Các cơ quan chuyên môn 

đã kịp thời cập nhật đầy đủ các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật vào quy 

trình ISO. 

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp, phạp vi áp dụng 

HTQLCL: Qua rà soát đối chiếu UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyển môn 

soạn thảo, ban hành bổ sung các quy trình giải quyết TTHC trên lĩnh vực xây dựng 

và Bảo trợ xã hội, Tài nguyên - Môi trường dự kiến sẽ công bố lại hệ thống QLCL 

theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng trong tháng 12/2022 

3. Đánh giá thực tiễn của việc áp dụng ISO và hiệu lực, hiệu quả đạt 

được khi áp dụng hệ thống: 

Qua thời gian hơn 12 năm xây dựng và áp dụng HTQLCL, bước đầu đã đem 

lại một số hiệu quả nhất định : 

Trước đây chưa đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử, việc áp dụng 

tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết các TTHC, các quy trình được 

cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban và mỗi cán bộ, công chức. 

Cùng với đó, hệ thống tài liệu, hồ sơ được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ, giúp cho việc 

truy cập và sử dụng tài liệu thuận tiện; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.  

Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công khai, quy định rõ thành 

phần hồ sơ, thời gian trả kết quả…tạo điểu kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tra 

cứu, áp dụng góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng quyền hành sách nhiễu, gây 

phiền hà cho nhân dân, hạn chế tiêu cực trong thực thi công vụ cũng như góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước, phục vụ nhân dân 

ngày càng tốt hơn. 

4. Những tồn tại, khó khăn: 

- Việc theo dõi, ban hành Qui trình sửa đổi theo Văn bản mới của nhà nuớc tại 

một số cơ quan còn chậm. 
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- Công chức theo dõi HT QLCL tại các phòng, ban thường thay đổi, khi cán 

bộ phụ trách được phân công việc khác thì bố trí cán bộ mới (chưa được đào tạo về 

HT QLCL), đa số thực hiện kiêm nhiệm cùng với các nhiệm vụ chuyên môn khác, 

do đó cần phải có thời gian tìm hiểu, tiếp cận công việc được giao, ảnh hưởng đến 

việc theo dõi, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

5. Kiến nghị, đề xuất: 

Hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình 

trên phần mềm điện tử, việc theo dõi, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính được kiểm soát qua hệ thống phần mềm, thuận lợi, chính xác và được áp 

dụng nhất quán trong toàn tỉnh. Do đó việc từng địa phương ban hành lại danh 

mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống quản lý chất lượng 

ISO tại UBND cấp huyện, cấp xã sẽ gây ra tình trạng: cùng một nội dung hồ sơ 

cần giải quyết và kết quả cần thực hiện nhưng có nhiều quy trình theo dõi, xử lý. 

Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

tích hợp với phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm 

phù hợp hơn với tiến trình chuyển đổi số cũng như giảm bớt áp lực công việc cho 

đội ngũ CBCC tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2022, UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo Sớ 

Khoa học và công nghệ Bình Định theo dõi, tổng hợp./. 

 

                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

  Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH 

- Sở KH và CN;    PHÓ CHỦ TỊCH 
- LĐ Ban ISO;                                                                                                        

- Lưu VT: ( 04b). 

 

 

  Phạm Văn Chung 
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