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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Hệ thống Quản lý chất lƣợng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 

 
 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tóm tắt chức năng nhiệm vụ 

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.  

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

- Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Đấu thầu, 

Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Khoa giáo, Văn 

xã; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình. 

- Biên chế: Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, công chức, 

số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi hệ thống 

quản lý chất lƣợng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

a) Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt 

động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan 

- Số lượng các quy trình giải quyết TTHC đã được xây dựng, áp dụng/ Số 

lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được phê duyệt: 134/134. 

- Các quy trình theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng: 7 quy trình 

gồm: chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; bản mô tả mô hình Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; quy trình 
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kiểm soát thông tin dạng văn bản; quy trình quản lý rủi ro và cơ hội; quy trình 

đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; quy trình kiểm soát sự không phù 

hợp và hành động khắc phục. 

- Các quy trình quản lý nội bộ: gồm 08 quy trình về công tác văn thư, 

công tác xây dựng báo cáo, công tác tổ chức các cuộc họp, công tác quản lý sử 

dụng trang thiết bị, quy trình tổ chức thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

b) Kết quả 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 Hệ thống quản lý chất lượng 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triệu tập toàn bộ cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia tập huấn nhận thức, phương 

pháp xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 do đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế 

và Hỗ trợ kỹ thuật cao) ngày 29/7/2020. 

- Nội dung chính của chương trình tập huấn:  

+ Tổng quan về ISO 9001:2015; 

+ Mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015; 

+ Cấu trúc tiêu chuẩn và các yêu cầu cụ thể đối với cơ quan hành chính; 

+ Phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; 

+ Phương pháp áp dụng và kiểm soát hệ thống; 

+ Phương pháp đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

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 

- Sở đã tập trung triển khai xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng, 

trong đó tập trung xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và Kế 

hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng nhằm đảm bảo tôn chỉ thực hiện các hoạt 

động quản lý nhà nước đúng theo yêu cầu đã đề ra.  

- Chính sách chất lượng được làm bảng hiệu và niêm yết tại vị trí dễ quan 

sát tại trụ sở cơ quan. 

- Mục tiêu chất lượng của các phòng được đóng khung và treo trực quan 

ngay tại phòng làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.  

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

xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng 

- Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan xác 

định rõ việc xây dựng các thủ tục, quy trình là quan trọng nhằm mục đích thống 

nhất toàn diện các hoạt động quản lý và giải quyết TTHC trong tập thể cơ quan 

sau nhiều năm áp dụng, duy trì tiêu chuẩn cũ TCVN ISO 9001:2008.  
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- Việc thực hiện giải quyết công việc của cơ quan bám sát các quy định 

trong các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, từng bước 

triển khai bài bản, chặt chẽ, hiệu quả. 

- Toàn bộ các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công của tỉnh Ninh Bình đều được chuyển về Sở để các phòng 

chuyên môn giải quyết theo đúng quy trình đã xây dựng; đạt 100% hồ sơ TTHC 

trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn, quá hạn giải quyết. 

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 

- Ban chỉ đạo ISO tập trung phân tích bối cảnh, xác định rủi ro và cơ hội, 

thiết lập Kế hoạch cụ thể để quản lý (theo QT-02 Quản lý rủi ro và cơ hội). 

- Ngày 30/10/2020, Giám đốc Sở - Trưởng Ban chỉ đạo ISO đã phê duyệt 

Kế hoạch số 03/KH-BCĐISO đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2020. 

- Ngày 03/11/2020, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-

KHĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Ngày 04/11/2020, Giám đốc Sở - Trưởng Ban chỉ đạo ISO đã phê duyệt 

Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Thông báo số 

01/TB-BCĐISO. 

- Ngày 05/11/2020 Đoàn đánh giá đã thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống 

quản lý chất lượng tại 10 phòng, ban. Kết quả đánh giá: ko có điểm không phù 

hợp nặng; có 02 điểm không phù hợp nhẹ; và có 11 điểm cần lưu ý.  

- Ngày 09/11/2020, Đoàn đánh giá đã xây dựng báo cáo đánh giá tổng hợp 

và chỉ dẫn các khuyến nghị cải tiến hệ thống. 

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

quản lý chất lượng: không có. 

g) Hoạt động cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

- Sau khi Đoàn đánh giá chỉ ra các điểm không phù hợp nhẹ và một số 

điểm cần lưu ý thì các phòng chuyên môn đã thực hiện khắc phục như sau: 

+ Tổ chức kiểm tra toàn bộ mẫu văn bản thường sử dụng và điều chỉnh kịp 

thời; thường xuyên duy trì chặt chẽ trong thời gian tới. 

+ Các phòng, bộ phận tập trung triển khai khoa học trong sắp xếp tài liệu, 

hồ sơ và dữ liệu (theo QT-01 Kiểm soát thông tin dạng văn bản), thường xuyên 

duy trì chặt chẽ trong thời gian tới. 

2. 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 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 Hệ thống quản lý chất lượng 
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- Ngày 09/6/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết 

định số 75/QĐ-KHĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc 

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, 

Ban chỉ đạo bao gồm các thành viên là Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng và mỗi 

phòng có 01 chuyên viên tham gia Tổ giúp việc cho BCĐ. 

- Ngày 27/10/2020, Giám đốc Sở đã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo và 

Tổ công tác giúp việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 do có sự thay đổi về nhân sự trong cơ quan. 

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý 

chất lượng 

- Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được Giám đốc Sở thông qua ngày 

10/11/2020 và công bố.  

c) Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo 

dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của cơ quan 

- Giám đốc Sở đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước tại 

Quyết định số 171/QĐ-KHĐT; sau đó thông báo đến Sở Khoa học và Công 

nghệ Ninh Bình để theo dõi, tổng hợp. 

- Quyết định công bố được niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên 

trang điện tử của Sở (http://dpi.ninhbinh.gov.vn). 

d) Việc cập nhật các thay đổi của VBQPPL liên quan đến hoạt động xử lý 

công việc vào HTQLCL: chưa có. 

e) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lựa chọn chuyên gia tư vấn độc lập là Công ty 

TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao hỗ trợ trong quá trình thực 

hiện chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 tác động nhiều dẫn đến chưa 

tập trung cao độ trong quá trình triển khai. 

- Sự thay đổi liên tục của văn bản pháp luật, thủ tục hành chính gây ra rất 

nhiều bất cập và hạn chế trong việc xây dựng, cập nhật các quy trình thủ tục 

hành chính. 

- Các điều kiện về nguồn lực (tủ, file, cặp lưu tài liệu, hồ sơ) còn hạn chế. 

2. Biện pháp khắc phục 
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- Kiến nghị với các cơ quan cấp trên trong công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật cần có sự ổn định, lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi trong triển 

khai thi hành luật. 

- Tăng cường nguồn lực cho công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ. 

(Tài liệu kiểm chứng và thông tin liên hệ của Thư ký Ban chỉ đạo ISO Sở 

Kế hoạch và Đầu tư gửi qua địa chỉ email đến Sở Khoa học và Công nghệ). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, VT. 
              KQ 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Minh Đức 
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