
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-UBND 

 

Trùng Khánh, ngày    tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  

theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 
 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 1802/SKHCN-ĐLCL, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng về việc báo cáo kết quả áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 

2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh báo cáo như sau: 

I. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

1. Tình hình triển khai thực hiện năm 2022 

Các văn bản đã triển khai, ban hành: 

- Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Trùng 

Khánh; 

- Ban hành Chính sách chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 ngày 

23/3/2022; 

- Ban hành mục tiêu chất lượng TCVN ISO 9001:2015 – năm 2022 số 

402/UBND-KT&HT ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh; 

- Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh về thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 – năm 2022; 

- Công văn số 720/UBND-KT&HT ngày 20/5/52022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về việc thực hiện rà soát, cập nhật, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Công văn số 1402/CV-BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo ISO huyện 

Trùng Khánh về việc đôn đốc triển khai, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Công văn số 1402/BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban chỉ đạo ISO huyện 

Trùng Khánh về việc đôn đốc triển khai, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phú hợp 
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tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Công văn số 1492/CV-BCĐ ngày 11/11/2022 của Ban Chỉ đạo ISO 

huyện Trùng Khánh về việc niêm yết, triển khai quy trình Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

2. Kết quả cụ thể 

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, 

UBND huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đã tiến hành rà 

soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính và triển khai chuyển đổi sang phiên bản 

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra, cụ thể: 

a) Thông tin chung: 

- Địa chỉ liên hệ: Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 

+ Số điện thoại: 02063.826.202 

+ Email: ubndtrungkhanh@caobang.gov.vn 

+ Người đại diện: Ông Hoàng Văn Hào, Phó chủ tịch UBND huyện. 

- Tên tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có): Không có. 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Áp dụng tại UBND huyện: 

+ Số thủ tục hành chính (TTHC) được xây dựng và áp dụng HTQLCL: 

225 TTHC. 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 225 TTHC.  

+ Tổng số quy trình được xây dựng: 235 quy trình. Trong đó: Hệ thống 

chung: 10 quy trình; quy trình giải quyết TTHC: 225 quy trình. 

- Áp dụng tại thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh: 

+ Số TTHC được xây dựng và áp dụng HTQLCL: 134 TTHC. 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 134 TTHC.  

+ Tổng số quy trình được xây dựng: 134 quy trình giải quyết TTHC. 

c) 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 Trùng Khánh đã cung cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng 

trên hệ thống IOffice 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. 

d) 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 các 
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yêu cầu pháp luật liên quan: 

Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 

2022 và Kế hoạch số thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 năm 2022. Thường xuyên 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. 

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:  

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 tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC, 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, trong quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 

9001:2015, các tiêu chuẩn đều phù hợp. 

e) Hoạt động cải tiến:  

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã yêu cầu các cơ 

quan thường xuyên rà soát, cập nhật và xây dựng lại quy trình quy trình giải 

quyết TTHC theo TCVN ISO 9001:2015. Căn cứ kết quả rà soát, ban hành 

Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

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

HTQLCL: Đến nay chưa có khiếu nại. 

3. 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 2770/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo áp 

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

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh. Trong đó, bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn và chuyên viên phụ trách. 

b) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (Quyết định 

ban hành tài liệu HTQLCL):  

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 4653/QĐ-
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UBND ngày 07/11/2022 của UBND huyện, trong đó ban hành kèm theo danh 

mục tài liệu HTQLCL. 

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

đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL:  

Các phòng ban chuyên môn thuộc đối tượng áp dụng HTQLCL đã tiến 

hành rà soát, cập nhật lại các quy trình giải quyết TTHC có liên quan đến các 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc có sửa đổi bổ sung. 

d) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp 

dụng HTQLCL:  

Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phú hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

II. Đánh giá, nhận xét 

1. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001 tại cơ quan, đơn vị 

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 đại 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 và những vấn đề tồn tại trong việc xây 

dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, đơn vị, phân tích nguyên nhân 

a) Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, 

đảm bảo việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành và thực hiện theo 

các bước chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đã nhận thức được tính 

hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

 b) Khó khăn:  

- 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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- 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. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng tiếp tục quan tâm hướng 

dẫn, tạo điều kiện mở các lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 cho các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách hiểu rõ hơn về công 

tác ISO của huyện.  

Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 của UBND 

huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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