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UBND HUYỆN KỲ ANH 

BAN CHỈ ĐẠO ISO 

 

Số:   02/BC-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Kỳ Anh, ngày 16  tháng 11 năm 2018 

 
 

BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện 

 chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

 theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Kỳ Anh 

 

Thực hiện Thông báo số 494/TB-UBND ngày 02/11/2018 của UBND 

huyện về thông báo lịch kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện chuyển 

đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

trên địa bàn huyện Kỳ Anh, các Tổ đánh giá đã triển khai kiểm tra, đánh giá tại 

các phòng ban cấp huyện, kết quả đánh giá như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự  

- Thời gian: ngày 13/11/2018 đến ngày 15/11/2018. 

- Địa điểm: Tại phòng làm việc của các đơn vị được đánh giá; 

- Thành phần:  

+ Tổ kiểm tra số 01 và số 02 theo Thông báo số 494/TB-UBND 

ngày 02/11/2018 của UBND huyện (gửi kèm); 

+ Các đơn vị được đánh giá: Kinh tế - HT, Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên &MT, Lao động - Thương binh&XH, Nông nghiệp &PTNT, Giáo 

dục & Đào tạo, Văn hóa - TT, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Thanh tra huyện. 

2. Mục đích đánh giá 

- Xác định sự phù hợp của Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Kỳ Anh; 

- Xác định tính hiệu lực của Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện ban hành ngày 08/6/2018; 

- Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với 

tình hình thực tế từng đơn vị; 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong UBND 

huyện về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

3. Phạm vi đánh giá 

- Thiết lập và niêm yết công khai Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

năm 2018 tại đơn vị; đánh giá quá trình thực hiện chính sách chất lượng, từng mục tiêu 

chất lượng và đo lường mức độ thực hiện; 

- 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); 

- Việc sắp xếp và lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định (Mã hồ sơ, các hồ sơ, tài 

liệu được lập danh mục hồ sơ, tài liệu); 

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ và hành động khắc phục sau đánh giá; 

- Thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức độ hài lòng của của khách hàng; 

- Đánh giá nhận thức và sự cam kết của Lãnh đạo phòng và cán bộ, công chức, 

viên chức về việc vận hành QMS ISO 9001:2015. 
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 4. Tiêu chuẩn đánh giá 

- Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

- Biên bản đánh giá; 

- Phiếu đánh giá nội bộ; 

- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 

2558/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND huyện Ban hành và áp dụng Hệ 

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

huyện Kỳ Anh; 

- Hồ sơ minh chứng sự vận hành ISO 9001:2015 của các đơn vị. 

5. Kết quả đánh giá 

5.1. Nhận xét chung 

* Điểm mạnh: 

- Các phòng ban chuyên môn xây dựng quy trình thủ tục hành chính theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung và cập nhật sửa 

đổi, bổ sung kịp thời; 

 - Cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn đã tiếp cận được các yêu 

cầu của HTQLCL TCVN ISO 9001:2015; 

 - Niêm yết công khai Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 

2018 tại đơn vị; đánh giá được quá trình thực hiện từng mục tiêu chất lượng và 

đo lường được mức độ thực hiện; 

- Việc kiểm soát hồ sơ, tài liệu được chú trọng: sắp xếp và lưu trữ tài liệu, 

hồ sơ theo quy định (có mã hồ sơ, các hồ sơ, tài liệu được lập danh mục) sẵn tra 

cứu, truy cập khi cần;  

- Quá trình áp dụng và vận hành các quy trình trong giải quyết công việc 

chuyên môn được quan tâm thường xuyên; cán bộ công chức chuyên môn am 

hiểu quy trình, thủ tục, phân chia thời gian giải quyết công việc hợp lý, trả kết 

quả đúng thời hạn; 

- Cơ bản đảm bảo sự thỏa mãn của công dân và tổ chức khi sử dụng dịch 

vụ hành chính do UBND huyện cung cấp; 

- Công tác bố trí nhân sự làm việc với Tổ kiểm tra đảm bảo; 

- Nhận thức và sự cam kết của Lãnh đạo phòng và cán bộ công chức các 

phòng ban chuyên môn về HTQLCL ISO 9001:2015 có tính chiều sâu. 

* Một số tồn tại, hạn chế: 

- Các phòng, ban chuyên môn chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện 

chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2018; báo cáo kết quả đo lường 

mục tiêu chất lượng năm 2018; 

- Một số phòng chưa thiết lập được tem file hồ hơ, tài liệu; 

- Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa khoa học; 

- Hầu hết các phòng chưa thực hiện đo lường sự thảo mãn, mức độ hài lòng 

của khách hàng. 

5.2. Kiến nghị, đề xuất Tổ kiểm tra  

 * Kiến nghị chung: 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019; báo cáo đo 

lường mục tiêu chất lượng năm 2018 (theo điều khoản 6.3.2); 
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- Lập danh mục tài liệu (Nội bộ và bên ngoài) và danh mục hồ sơ cho các 

hồ sơ công việc và hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình kiểm soát tài liệu và 

kiểm soát hồ sơ; 

- Rà soát các quy trình TTHC, giải quyết công việc phù hợp với mô hình 

khung, chú trọng thành phần hồ sơ và hồ sơ lưu đảm bảo đúng quy định pháp 

luật; 

- Thiết lập tem file hồ sơ, tài liệu để dễ tra cứu, khai thác; 

- Xây dựng kế hoạch đo lường sự hài lòng, thỏa mãn của công dân và tổ 

chức khi sử dụng dịch vụ hành chính do UBND huyện cung cấp. 

 * Đối với từng phòng: 

- Phòng Lao động-TB&XH: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng năm 2018;  

+ Lưu hồ sơ thực tế chưa phù hợp quy trình, cần khẩn trương thưc 

hiện các hành động khắc phục; 

+ Thiết lập tem file hồ sơ, tài liệu để dễ tra cứu, khai thác;  

+ Lập danh mục hồ sơ, tài liệu; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

+ Sắp xếp phòng làm việc đảm bảo hợp lý, khoa học; 

 - Phòng Nội vụ: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Chính sách chất lượng chưa phù hợp, cần xây dựng lại;  

+ Niêm yết Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2018 

chưa khoa học, hợp lý; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

 - Thanh tra huyện: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng năm 2018;  

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng năm 2018; 

+ Hồ sơ thực tế lưu chưa phù hợp với quy trình, yêu cầu thực hiện 

hành động khắc phục (QT.GDĐT.34, QT.GDĐT.35); 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 
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 - Phòng Nông nghiệp &PTNT: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Chính sách chất lượng, MTCL chưa phù hợp, cần xây dựng lại;  

+ Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng năm 2018; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

+ Hồ sơ thực tế lưu chưa phù hợp với quy trình, yêu cầu thực hiện 

hành động khắc phục; 

+ Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dung tại UBND cấp huyện 

thuộc thẩm quyền quản lý của phòng tiến hành rà soát TTHC, thực hiện sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện quy trình và khẩn trương nộp về Ban Chỉ đạo ISO qua đồng 

chí Tô Thị Hà, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, Thư ký BCĐ ISO. 

 - Phòng Y tế: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng năm 2018; 

+ Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dung tại UBND cấp huyện 

thuộc thẩm quyền quản lý của phòng tiến hành rà soát TTHC, thực hiện sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện quy trình và khẩn trương nộp về Ban Chỉ đạo ISO qua đồng 

chí Tô Thị Hà, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, Thư ký BCĐ ISO. 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

 - Phòng Tài nguyên &MT: 

+ Thực hiện các kiến nghị trên; 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

+ Yêu cầu lưu lại quy trình giải quyết công việc khoa học, hợp lý; 

 - Phòng Văn hóa - Thông tin:  

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

- Phòng Tư pháp: 

+ Khẩn trương thực hiện đo lường sự thỏa mãn, mức hài lòng của 

khách hàng; 

+ Sắp xếp hồ sơ lưu giải quyết công việc hợp lý, khoa học; 

 

 Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, đánh giá khẩn trương thực hiện các kiến 

nghị, đề xuất nêu trên; báo cáo kết quả hành động khắc phục, hoàn thành trước 

ngày 20/11/2018 gửi về Ban Chỉ đạo ISO huyện qua đồng chí Tô Thị Hà, chuyên 

viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thư ký BCĐ ISO; sau ngày 20/11/2018 

Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất kết quả thực hiện kiến nghị, đề xuất, và 
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hành động khắc phục của các đơn vị để báo cáo Ban Chỉ đạo ISO và đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện về sự chậm trễ của đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ 

công bố hệ thống quản lý chất chượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của 

UBND huyện Kỳ Anh.  

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện 

 chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 tại các phòng ban UBND huyện, Tổ kiểm tra báo cáo để Lãnh 

đạo UBND huyện, Ban chỉ đạo ISO và các phòng, ban đơn vị có liên quan biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cấp huyện; 

- Lưu: BCĐ; 

- Gửi VB điện tử ./. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Thủy 
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