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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-KHĐT Ninh Bình, ngày       tháng 11 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lƣợng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-KHĐT ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019, kết quả đạt được cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà 

nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, 

chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp 

vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu, 

giúp Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Về cơ cấu tổ chức và biên chế: Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm có 84 biên chế 

công chức, viên chức và người lao động, được tổ chức thành 09 phòng và 01 đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 

1. Kết quả duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lƣợng năm 2019 

a) Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng tại Sở 

- Số lượng thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

đã được UBND tỉnh phê duyệt: 132 thủ tục. 

- Hệ thống quản lý chất lượng của Sở được áp dụng cho các hoạt động quản 

lý nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã; Đầu 

tư tại Việt Nam; Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Vốn phát triển chính thức 

ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài; Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, còn có các Quy 

trình thực hiện các yêu cầu bắt buộc của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: Kiểm 

soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Đánh giá chất lượng nội bộ; Kiểm soát sự không phù 

hợp; Thực hiện hành động khắc phục, Thực hiện hành động phòng ngừa. 

(Có phụ lục kèm theo). 

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc cho cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL 
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- Thông qua các cuộc họp của cơ quan, Lãnh đạo Sở đã quán triệt sâu sắc 

việc thực hiện các quy trình, thủ tục quy định tại Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2008 góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành 

chính tại Sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức, công dân. 

c) Việc tuân thủ đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 

- Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động của Sở nghiêm túc tuân 

thủ các quy trình, thủ tục trong Hệ thống quản lý chất lượng đã được công bố; mỗi 

cá nhân nêu cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt các mục tiêu, tiêu chí 

của phòng cũng như của cơ quan đã đề ra được cụ thể hoá tại Bảng Chính sách 

chất lượng và Mục tiêu chất lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được 

xác định trong HTQLCL 

- Các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên 

thông đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật và tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan. 

- Ngoài các quy trình theo yêu cầu bắt buộc của Hệ thống QLCL TCVN ISO 

9001:2008, trình tự và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở cũng đã 

được cụ thể hoá trong các quy trình thuộc Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 

giúp cho Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở có thể dễ dàng quản lý và đánh giá 

công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở. 

đ) Hoạt động xem xét của Lãnh đạo, đánh giá nội bộ và thực hiện hành 

động khắc phục các điểm không phù hợp 

- Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-KHĐT ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019, Sở đã thực hiện rà soát các quy trình 

trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.  

Kết quả rà soát: bổ sung 91 quy trình chuyên môn vào hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính 

nhà nước tại cơ quan thay thế cho 95 quy trình chuyên môn tại các Quyết định số 

2524/QĐ-KHĐT ngày 28/10/2016; số 1327/QĐ-KHĐT ngày 09/6/2017; số 

144/QĐ-KHĐT ngày 26/7/2018 và số 218/QĐ-KHĐT ngày 22/10/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/10/2019 của Ban Chỉ đạo 

ISO 9001:2008 về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019, Đoàn đánh giá nội bộ đã rà soát, đánh giá, 

tìm kiếm phát hiện và chỉ rõ các điểm không phù hợp của Hệ thống. 

Ngay sau khi kết thúc rà soát, đánh giá, các điểm không phù hợp đã được 

Ban chỉ đạo và Lãnh đạo Sở chỉ đạo sâu sát các phòng, đơn vị thực hiện các hành 

động khắc phục thích hợp. Ngày 01/11/2019, Sở đã ban hành Quyết định số 

188/QĐ-KHĐT bổ sung 91 quy trình và hủy bỏ 95 quy trình chuyên môn.  
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e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng 

Tính đến nay, Sở chưa nhận được khiếu nại, tố cáo nào có liên quan đến lĩnh 

vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở. 

g) Hoạt động cải tiến HTQLCL 

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bám sát các văn 

bản quy phạm pháp luật; các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Quyết định công bố số 54/QĐ-

UBND ngày 16/01/2019, số 317/QĐ-UBND ngày 13/6/2019; số 456/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh; thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy 

trình đảm bảo cả về thời gian và chất lượng. 

- Hiện tại, Hệ thống quản lý chất lượng của Sở gồm có: Chính sách chất 

lượng, Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng, 06 quy trình bắt buộc và 132 quy 

trình chuyên môn. Trong năm 2019, đã thực hiện rà soát Hệ thống quản lý chất 

lượng của Sở; bổ sung 91 quy trình chuyên môn thay thế cho thay thế cho 95 quy 

trình chuyên môn tại các Quyết định số 2524/QĐ-KHĐT ngày 28/10/2016; số 

1327/QĐ-KHĐT ngày 09/6/2017; số 144/QĐ-KHĐT ngày 26/7/2018 và số 

218/QĐ-KHĐT ngày 22/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên 

nghiên cứu các điểm hạn chế, chưa phù hợp còn tồn tại trong quá trình duy trì Hệ 

thống tại đơn vị và đưa ra các hành động khắc phục kịp thời. 

2. Kết quả việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 

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

a) Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo cơ quan, các đơn vị và cá nhân 

có liên quan trong quá trình duy trì và cải tiến HTQLCL 

Để tăng cường hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Sở đã thành 

lập Ban Chỉ đạo ISO gồm có 14 thành viên và 10 cán bộ tham gia Tổ giúp việc do 

Giám đốc Sở làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác Văn 

phòng làm Phó Ban Chỉ đạo.  

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực và công bố lại Hệ thống 

QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khi có sự điều chỉnh, 

mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL 

Năm 2019, Sở đã thực hiện rà soát, ban hành tài liệu áp dụng 91 quy trình, 

hủy bỏ 95 quy trình chuyên môn thuộc các lĩnh vực của cơ quan. Các quy trình 

trong hệ thống quản lý chất lượng đều được Giám đốc Sở phê duyệt ban hành theo 

đúng quy định. 

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 quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở đảm bảo phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

3. Tình hình sử dụng kinh phí đƣợc cấp để duy trì và cải tiến HTQLCL 
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Năm 2019, Sở được cấp kinh phí 12 triệu đồng cho việc duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng; đến nay, đã sử dụng hết kinh phí được cấp cho việc duy trì và 

cải tiến hệ thống. 

4. Việc chuyển đổi hệ thống QLCL 

Ngày 21/6/2019, Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng 

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Theo Kế hoạch, hệ thống 

quản lý chất lượng sẽ thực hiện chuyển đổi từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 

sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2020. 

 III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 

1. Ƣu điểm  

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan nhận thức được 

tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, tích cực rà soát, sửa 

đổi các quy trình trong Hệ thống phù hợp với quy định của pháp luật và áp dụng 

đồng bộ tại cơ quan. 

2. Khó khăn, tồn tại 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi hàng năm, số 

lượng thủ tục hành chính của đơn vị tương đối nhiều nên quá trình rà soát thủ tục 

hành chính và các quy trình ISO gặp nhiều khó khăn. 

Vẫn còn có phòng, cá nhân chưa chủ động trong việc rà soát, sửa đổi quy 

trình thuộc lĩnh vực phụ trách. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Để thực hiện chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đề nghị cấp kinh 

phí và hỗ trợ cơ quan trong quá trình thực hiện chuyển đổi.  

Trên đây là báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Sở 

Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN; 

- Đ/c Giám đốc; 

- Đ/c PGĐ Đặng Thái Sơn; 

- Lưu: VP, VT. 
            KQ 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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