ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 278 /BC-ISO

A Lưới, ngày 14 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2018
Thực hiện Quyết định 2213/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,
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 Thừa Thiên Huế
năm 2018; UBND huyện A Lưới báo cáo kết quả thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 cụ thể như sau:
I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL phù hợp theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- UBND huyện đã triển khai xây dựng và áp dụng cho 12 phòng ban chuyên
môn thuộc huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện với 282/356 thủ
tục hành chính đã xây dựng, quy trình hóa và áp dụng HTQLCL TCVN 9001:2015
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Trong đó có 30 TTHC thuộc
Lĩnh vực đất đai, 11 TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, 1 TTHC thuộc lĩnh vực
nông nghiệp không thuộc thẩm quyền của UBND huyện nên không xây dựng quy
trình.
- UBND huyện đã ban hành:
+ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 19/12/2017 về Triển khai việc xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà
nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày
09/7/2018 về việc Triển khai việc chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của
các cơ quanhành chính Nhà nước trên địa bàn huyên A Lưới năm 2018;
- Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc ban hành Mục tiêu
chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018.
- Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo ISO đã tham mưu UBND huyện ban hành
Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2018. Qua các hội nghị
(Hội nghị cán bộ công chức, Giao ban định kỳ,…) đã tổ chức 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;
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ Mục tiêu chất lượng và Kế
hoạch thực hiện MTCL của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn đã tự xây
dựng kế hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng Tư pháp và
phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện kế hoạch triển khai công tác rà soát
thủ tục hành chính nhằm phát hiện và kiến nghị đề xuất bãi bỏ, bổ sung và thay thế
những nội dung văn bản quy định không còn hiệu lực, hoặc được thay thế.
- Ban chỉ đạo ISO đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch đánh giá chất lượng
nội bộ năm 2018. Sau khi đánh giá nội bộ, Ban chỉ đạo ISO sẽ họp các phòng ban
chuyên môn và tiến hành rà soát các TTHC đảm bảo 100% TTHC được quy trình
hóa và áp dụng ISO ban hành lại “Danh mục Quy trình hóa theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện” thay cho bộ danh
mục ISO 9001:2008 đã ban hành.
II. Kết quả thực hiện
UBND huyện đã ban hành Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/11/2018
về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện A Lưới gửi các cơ quan trong hệ thống.
Niêm yết công khai tại trung tâm hành chính công huyện và trang thông tin điện tử
của huyện.
II. Kết quả thực hiện cụ thể:
1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan
Số lượng TTHC đã xây dựng quy
1.1
282
trình ISO
Số lượng TTHC chưa xây dựng quy
1.2
42
trình ISO
Số lượng, quy trình giải quyết các
1.3
184
thủ tục hành chính
2. Hoạt động đào tạo, tập huấn
Đã đăng ký cho cán bộ, công chức của một số phòng ban chuyên môn thuộc
huyện tham gia tập huấn chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 theo
Công văn số 594/SKHCN-TĐC ngày 12/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tại
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Ngày 31/7/2018, UBND huyện đã phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường
chất lượng hướng dẫn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
sang ISO 9001:2015 cho UBND các xã, thị trấn với 50 cán bộ tham gia tập huấn.
3. Hoạt động tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ
Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2018 về việc đánh giá nội bộ hệ thống
QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 tại UBND
huyện A Lưới và Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2018 của UBND huyện
về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ ISO và kiểm tra giám sát hệ
thống QLCL ISO 9001:2015 năm 2018 và ban hành theo chương trình đánh giá nội
bộ.
4. Hành động khắc phục phòng ngừa: Các phòng ban đang rà soát và khắc
phục những điểm không phù hợp
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5. Họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng
Ngày 6/11/2018, UBND huyện tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo chức
lượng và thương xuyên lồng ghép trong các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng
của UBND huyện.
6. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
Các phòng ban đang rà soát và ban hành lại bộ danh mục quy trình hóa theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc thẩm quyền của UBND huyện thay cho bộ
danh mục TCVN ISO 9001:2008.
III. Nhận xét đánh giá chung:
1. Ưu điểm
- Được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Khoa học-Công nghệ và Chi cục đo
lường chất lượng tỉnh trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL thông qua công tác đào
tạo, tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động đánh giá
giám sát hệ thống.
- Sự quyết tâm của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây
dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động
quản lý của cơ quan nhà nước ở huyện.
- Công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến về Hệ thống ISO
được các cơ quan đơn vị lồng ghép vào các cuộc hội họp, 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.
2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thuận lợi trên việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện còn
gặp phải một số khó khăn cần khắc phục như sau:
- Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực của lãnh đạo các cơ quan hành
chính trong công tác chỉ đạo tổ chức áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên
HTQLCL, nhưng vẫn còn một số ít các cơ quan chưa thật sự quan tâm đầy đủ, kịp
thời nên công tác cập nhật, sửa đổi, soát xét tài liệu hệ thống còn chậm.
- Phần lớn công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO của các
đơn vị là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì
HTQLCL tại các bộ phận thuộc cơ quan ảnh hưởng đến tính hiệu lực của
HTQLCL.
- Tuy đã quy trình hóa các thủ tục đưa vào phần mềm xử lý tập trung tại
Trung tâm hành chính công huyện, nhưng việc quy trình hóa, nghiên cứu, tìm
hiểu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để vận dụng vào thực tế ở các cơ quan
hành chính vẫn còn hạn chế.
- Thói quen xử lý công việc theo kinh nghiệm của công chức tại cơ quan
hành chính nhà nước ảnh hưởng đến quá trình cải tiến HTQLCL.
3. Hành động khắc phục
Các cơ quan, đơn vị đang rà soát khắc phục những điểm không phù hợp và
rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính để ban hành lại bộ danh mục quy trình hóa
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
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IV. Đề xuất, kiến nghị
Qua công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng và duy
trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn,
UBND huyện có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục đo lường chất lượng tỉnh
hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao về HTQLCL cho cán
bộ, công chức phụ trách ISO tại huyện và các xã, thị trấn có kiến thức sâu hơn để
nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và vận dụng vào thực tế tốt
hơn; Hỗ trợ UBND huyện trong việc duy trì, cải tiến hệ thống QLCL ISO
9001:2015.
- Đề nghị Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh rà
soát các thủ tục hành chính mới sau khi có những quyết định điều chỉnh, sửa đổi,
bổ sung hoặc bãi bỏ, cập nhật đầy đủ các Quyết định công bố chuẩn hóa danh mục
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên Trang
Thông tin thủ tục hành chính của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đầu
mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong việc nghiên cứu, cập
nhật văn bản phục vụ công tác.
- Về kinh phí duy trì, cải tiến HTQLCL: Đề nghị Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về việc cấp kinh phí hàng năm để
duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL thực hiện theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC của Bộ
Tài chính.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND huyện A Lưới năm
2018./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
KT. CHỦ TỊCH
- Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh;
- CT và các PCT UBND huyện;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT.
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