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1. MỤC ĐÍCH
Mô tả về phương pháp tổ chức quản lý có tính hệ thống của UBND huyện,
mô tả tóm lược việc đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 và xác định rõ phạm vi áp dụng nhằm hướng dẫn CBCC, người lao
động nắm rõ và tuân thủ thực thi.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 của UBND huyện.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (điều 4.3)
4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT
HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.
TCVN: Tiêu chuẩn Việt nam
5. NỘI DUNG
5.1 Giới thiệu chung UBND huyện:
Huyện Lạc Sơn: Nằm ở phía Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình
56km.
Địa lý: Nằm trong tọa độ 20021’ đến 20037’ vĩ Bắc, 105021’ đến 1050 kinh
Đông; phía Bắc giáp hai huyện Cao Phong và Kim Bôi; phía Đông giáp huyện Yên
Thủy; phía Tây giáp huyện Tân Lạc; riêng phía Nam giáp huyện Thạch Thành của
tỉnh Thanh Hóa.
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Lạc Sơn là 58.746,19 ha, trong đó:
Đất sản xuất nông nghiệp 13.022,41 ha, đất lâm nghiệp 36.856,58 ha, đất chuyên
dùng 2.389,44 ha, đất ở hộ gia đình 2.619,97 ha, đất chưa sử dụng 1.651,49 ha.
Huyện Lạc Sơn có độ dốc theo hai hướng Tây Bắc xuống Đông Nam và
hướng Bắc xuống hướng Nam. Xét về vị trí địa lý và địa hình, có thể chia huyện
thành 3 vùng:
Vùng cao, gồm 5 xã phía Tây và phía Bắc, đều có chung đặc điểm là địa
hình cao nhất huyện, hiểm trở bởi núi cao, khe sâu, cách xa huyện lỵ, xa quốc lộ,
tỉnh lộ và mật độ dân cư thấp, trình độ dân trí, kỹ thuật canh tác còn nhiều bất cập.
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Vùng sâu, xa, gồm 8 xã phía Tây và phía Đông của huyện, đều có chung đặc
điểm là nằm sâu giữa các dãy núi, ở xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó
khăn, dễ bị ảnh hưởng xấu do mưa lũ hoặc hạn hán.
Vùng thấp khá rộng lớn, bao gồm vùng trung tâm huyện và tất cả các xã dọc
theo hệ thống sông suối lớn như sông Bưởi, suối Cái, suối Bin, suối Yêm Điềm và
nhiều ao, hồ, đầm nước ngọt. Vùng này có chung đặc điểm là ruộng đất phì nhiêu,
bằng phẳng, canh tác thuận lợi, giao thông đi lại thuận tiện, dân cư đông đúc và rất
giỏi về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cũng như các nghề thủ công khác.
Do đặc điểm đất đai, địa hình và cấu tạo địa chất lâu đời đã tạo nên một số
tài nguyên khoáng sản ở Lạc Sơn. Trữ lượng lớn nhất là mỏ đá vôi ở các dãy núi
thuộc vùng cao, trong đó có những mỏ đá vôi trắng với tỷ lệ CaCo3 khá cao. Ngoài
ra, còn có các mỏ than ở các xã Mỹ Thành, Vũ Lâm, Thượng Cốc, Yên Nghiệp;
mỏ vàng ở xã Ngọc Lâu; quặng sắt ở xã Quý Hòa...
Tài nguyên rừng, Lạc Sơn khá tiềm tàng bởi có tới 36.856 ha đất lâm
nghiệp. Châu Lạc Sơn xưa có khá nhiều khu rừng rậm nguyên sinh với nhiều loại
gỗ quý như đinh, lim, lát, dổi, de, bồ đề, tre, luồng, nứa… Trong rừng có rất nhiều
loại cây dược liệu như sa nhân, hà thủ ô, quế, cánh kiến trắng, màn tang, mật ong
rừng cùng nhiều thảo dược quý khác. Ngoài ra, rừng Lạc Sơn xưa còn là nơi cư trú
của nhiều loài chim muông, hoang thú; có các loài thú quý hiếm như hổ, báo,
hươu, nai, gấu, cầy, cáo, trăn, rắn, gà lôi, chim trĩ...
Về tài nguyên nước, trong ba nguồn nước - nước mặt, nước mưa, nước ngầm
thì có hai nguồn nước chiếm khối lượng lớn ở vùng Lạc Sơn là nước mặt và nước
ngầm. Nước mặt có quanh năm và chủ yếu từ hệ thống sông, suối, ao, hồ, đầm,
tương đối đủ để đáp ứng nhu cầu canh tác và tưới cho các loại cây trồng trong sản
xuất nông, lâm nghiệp. Nước mưa tuy chỉ tập trung vào mùa mưa nhưng do có
lượng mưa bình quân khá lớn (1.950 mm) nên đã góp phần bổ sung một lượng lớn
nước cho cây cối và sinh hoạt của nhân dân các dân tộc trong huyện. Nước ngầm
có nhiều trong lòng đất khu vực thấp; các bản làng đều có nguồn nước ngọt, có thể
dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Khu vực xã Quý Hòa còn có nước khoáng nóng
đủ tiêu chuẩn dùng cho nghỉ dưỡng và phát triển du lịch.
Về tiềm năng du lịch: Do có hệ thống núi đá vôi khá rộng trải khắp địa bàn
nên huyện Lạc Sơn được thụ hưởng một cảnh quan thiên nhiên cẩm tú với những
cánh đồng lúa đẹp nổi tiếng như Khấm Moóc, Nà Lem, Khổ Vả, Đồng Sâu… hay
những chiềng, làng Mường truyền thống còn lưu giữ được nhiều nét cổ, độc đáo
như Chiềng Vang, Chiềng Vó, Chiềng Tôm… Trong đó có nhiều loại kiến trúc
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làng Mường tiêu biểu như: Nhà sàn cổ to đẹp nhất, cổng làng độc đáo nhất, làng
Mường sầm uất nhất và ẩm thực dân tộc ngon nhất… Cũng từ hệ thống núi đá vôi
phân bố rộng và lâu đời nên Lạc Sơn có khá nhiều hang động cổ xưa, trong đó có
Hang Trại thuộc xã Tân Lập, từ các di chỉ khai quật được đã khẳng định sự cư trú
của người Việt cổ với nghề trồng lúa nước lâu đời ở Lạc Sơn. Bên cạnh đó, tuyến
du lịch sinh thái dọc theo hệ thống núi đá vôi thấp kéo dài qua Vang, Vó, đến tận
xã Quý Hòa - nơi có nguồn suối khoáng nóng và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Ngoài ra, Lạc Sơn còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vùng đệm Vườn
quốc gia Cúc phương từ Ngổ Luông( Tân Lạc) qua các xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu,
Tự Do, Tân Mỹ, Ân Nghĩa , Yên Nghiệp …, sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách
thập phương. Đặc biệt,Thác Mu thuộc xã Tự Do nằm ở độ cao trên 1000m có vẻ
đẹp hoang sơ, hùng vĩ và thơ mộng như một dải lụa trắng luồn qua những tán cây
của rừng già và buông mình xuống không trung. Thác Mu đã trở thành 1 điểm đến
vô cung hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Có thể nói, huyện Lạc Sơn là một vùng đất cổ xưa, có người Việt cổ sinh
sống cách đây hàng nghìn năm. Lạc Sơn xa xưa đã là một đơn vị hành chính lớn
nhất trên địa bàn tỉnh Mường. Trải qua nhiều biến đổi về địa hình, địa chất, đất đai,
tên gọi..., đến nay, vùng đất đó vẫn được thiên nhiên ưu đãi về nhiều mặt, thích
hợp với đặc điểm cư trú của người Mường; đồng thời, thu hút các dân tộc khác đến
định cư, chung sống đoàn kết và xây dựng nên một “Mường Vang” rộng lớn, đông
đúc, an cư, lạc nghiệp, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Hành chính
Huyện Lạc Sơn có 29 đơn vị hành chính, gồm có 01 thị trấn là Thị trấn Vụ
Bản và 28 xã: Xã Quý Hoà, Miền Đồi, Mỹ Thành, Tuân Đạo, Văn Nghĩa, Văn
Sơn, Tân Lập, Nhân Nghĩa, Thượng Cốc, Phú Lương, Phúc Tuy, Xuất Hoá, Yên
Phú, Bình Hẻm, Chí Đạo, Chí Thiện, Bình Cảng, Bình Chân, Định Cư, Hương
Nhượng, Liên Vũ, Ngọc Sơn, Tự Do, Vũ Lâm, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Yên Nghiệp,
Ngọc Lâu và thị trấn Vụ Bản. Trung tâm huyện lỵ là Thị trấn Vụ Bản.
Lich sử
Lạc Sơn là một trong những vùng đất cổ của cư dân Lạc Việt từ thuở các
Vua Hùng dựng nước theo sự biến đổi của lịch sử, vùng đất này có nhiều tên gọi
khác nhau. Trước thời vua Lý Thái Tổ (1010), đất Lạc Sơn nằm trong các quận
Văn Dương, sau đó là quận Trường Châu. Đến thời nhà Lý, cả nước chia thành 24
lộ. Trong lộ chia ra các phủ, dưới phủ có các châu. Đất Lạc Sơn thuộc châu Đại
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Hoàng, phủ Trường Yên. Đến cuối đời nhà Trần, đổi châu thành trấn, dưới trấn là
huyện. Đất Lạc Sơn thuộc huyện Xa Lai, trấn Thiên Quan. Năm Quang Thuận thứ
10 thời Hậu Lê (1469), huyện Lạc Thổ được thành lập, trong đó có vùng đất Lạc
Sơn. Đến thời nhà Nguyễn, năm Gia Long thứ 5 (1806), trấn Thiên Quan được đổi
thành đạo Thanh Bình, huyện Lạc Thổ, khi đó gồm 3 tổng, đất Lạc Sơn thuộc tổng
Thạch Bi. Đến năm Minh Mạng thứ 17 (1836), huyện Lạc Thổ đổi tên là huyện
Lạc Yên, sau đổi thành Yên Lạc.
Ngày 22/6/1886, chính quyển thực dân Pháp và vua quan nhà Nguyễn thành
lập tỉnh Mường (sau này là tỉnh Hòa Bình) bao gồm các vùng đất có người Mường
sinh sống từ Hưng Hóa, Sơn Tây qua Hòa Bình tới tận vùng đất Ninh Bình. Tỉnh
Mường gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn và Chợ Bờ. Từ đây, phủ Lạc
Sơn chính thức có tên trên bản đồ. Ban đầu, phủ Lạc Sơn rất rộng lớn, bao gồm đất
đai của 3 huyện sau này là Tân Lạc, Lạc Thủy và Yên Thủy; năm 1908, thực dân
Pháp cắt chuyển một phần đất của phủ Lạc Sơn nhập vào tỉnh Hà Nam và đổi tên
phủ Lạc Sơn thành châu Lạc Sơn gồm 4 tổng: Lạc Thành, Lạc Đạo, Lạc Nghiệp và
Lạc Thiện.
Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, để đảm bảo các yêu
cầu về an ninh, chính trị, vùng Liên khu III, huyện Lạc Sơn đã được điều chỉnh
đơn vị hành chính cấp xã, thôn. Năm 1946, 52 thôn, xã nhỏ thuộc huyện Lạc Sơn
được hợp nhất lại thành 10 xã lớn bao gồm: Liên Cộng, Dân Tiến, Cộng Hòa, Tự
Do, Đại Đồng, Kiến Thiết, Đoàn Kết, Quyết Thắng, Toàn Thắng và Thạch Bi.
Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chỉ trong 3 năm từ 1954 - 1957, một số xã
thuộc huyện Lạc Sơn được chia nhỏ thành nhiều xã. Điển hình là các xã: Thạch Bi
được chia ra thành 9 xã mới là: Địch Giáo, Quy Mỹ, Do Nhân, Tuân Lộ, Phong
Phú, Phú Minh, Quý Hòa, Phú Cường và Quyết Thắng. Xã Quyết Thắng được chia
thành 6 xã: Ngổ Luông, Lỗ Sơn, Gia Mô, Phú Lương, Chí Đạo và Định Cư. 3 xã
Kiến Thiết, Dân Tiến, Đoàn Kết, mỗi xã được chia thành 5 xã mới. Các xã Đại
Đồng, Mỹ Hòa, Tự Do cũng đều được chia thành 3 xã mới.
Ngày 15/10/1957, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban
hành Nghị định về việc tách huyện Lạc Sơn thành 2 huyện Lạc Sơn và Tân Lạc,
trong đó vùng Mường Vang rộng lớn nằm trong đất Lạc Sơn còn vùng Mường Bi
thuộc huyện mới Tân Lạc (Tân là mới, Tân Lạc có thể hiểu là “Lạc Sơn mới”).
Lịch sử tên gọi và địa giới nêu trên đã minh chứng Lạc Sơn là vùng đất cổ
lâu đời, rộng lớn, bao gồm cả hai Mường nổi tiếng nhất tỉnh là Bi và Vang với
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nhiều vùng đất tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên, về nông - lâm - thổ sản, về các
lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của tỉnh.
Giao thông
Trên địa bàn huyện có tổng số 575,5km đường bộ, đường quốc lộ và đường
tỉnh là 58,5km, đường giao thông nông thôn (Gồm đường huyện, đường xã và
đường thôn xóm) dài 517km. Trong đường giao thông nông thôn thì đường cấp
huyện dài 157km, đường xã và thôn xóm có tổng chiều dài là 360km.
Huyện Lạc Sơn có Quốc lộ 12B chạy qua huyện theo hướng Tây Bắc –
Đông Nam, với chiều day là 27km. Đường tỉnh tuyến C (19C) chạy qua huyện gài
19km. Tuyến đường 437 chạy qua huyện là 6,5km (tuyến đường cấp phối).
Từ Thủ đô Hà Nội theo quốc lộ 6, qua thành phố Hòa Bình đến ngã ba Mãn
Đức, theo đường chiến lược 12 qua huyện Tân Lạc là tới Lạc Sơn. Cũng từ Hà
Nội, theo quốc lộ 6 đến Xuân Mai, rồi rẽ trái đi đường Hồ Chí Minh, qua huyện
Kim Bôi theo tuyến đường 12C tới ngã ba Xưa. Hướng khác từ Tây Bắc xuống
theo quốc lộ 6, đến ngã ba Mãn Đức, rẽ phải. Hướng từ trong các tỉnh phía Nam ra
theo quốc lộ I hoặc theo đường Hồ Chí Minh, đến địa phận tỉnh Ninh Bình cũng có
tới 3 tuyến đường rẽ về huyện Lạc Sơn.
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5.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ:
Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.
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5.3 Giới thiệu chung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015
Điều khoản tiêu
chuẩn TCVN
ISO 9001:2015

Tài liệu viện dẫn

1. PHẠM VI ÁP UBND huyện bám sát tiêu chuẩn và mô hình khung
DỤNG
HTQLCL của Bộ KH&CN để xác định phù hợp
2. TÀI LIỆU UBND huyện bám sát các tài liệu viện dẫn có liên quan đến
VIỆN DẪN
HTQLCL để áp dụng
3. THUẬT NGỮ Nghiên cứu và bám sát theo TCVN ISO 9001:2015
VÀ
ĐỊNH
NGHĨA
4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
4.1. Hiếu tổ chức Khi hoạch định HTQLCL, UBND huyện tập trung nhận diện
và bối cảnh của các vấn đề bên trong các vấn đề bên ngoài liên quan đến việc
tổ chức:
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và có ảnh hưởng đến
khả năng đạt được các kết quả dự định của HTQLCL, ví dụ
như:
- Vấn đề nội bộ:
+ Cơ cấu tổ chức;
+ Nhân sự;
+ Trang thiết bị, Cơ sơ vật chất;
+ Trao đổi thông tin nội bộ;
+ ...
- Vấn đề bên ngoài:
+ Môi trường pháp lý;
+ Các vấn đề an ninh, chính trị;
+ Các nhà cung cấp bên ngoài;
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+ Vấn đề văn hoá;
+ ...
Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (QT02)
4.2. Hiểu nhu
cầu và mong đợi
của các bên
quan tâm:

Nhằm đánh giá ảnh hưởng hiện hữu và tiềm ẩn của các bên
quan tâm đối với HTQLCL, UBND tập trung:
- Nhận diện các bên quan tâm liên quan đến HTQLCL như:
các cơ quan quản lý, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
hành chính nhà nước có liên quan, các tổ chức/công dân.
- Nhận diện các yêu cầu của các bên liên quan này có liên
quan đến HTQLCL.
- Xác định các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có
liên quan.
Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (QT02)

4.3. Xác định UBND bám sát Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05
phạm vi của Hệ tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để xác định
thống quản lý phạm vi áp dụng, bao gồm:
chất lượng
- Tập trung xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các
hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho
tổ chức, cá nhân.
- Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các bộ phận và cá
nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng
HTQLCL.
- Các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của UBND nếu xét
thấy cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác của UBND.
Tài liệu liên quan: Danh mục tài liệu Hệ thống QLCL (BM01-01 QT-01)
4.4. Hệ thống Hệ thống quản lý chất lượng là một phần trong hệ thống
quản lý chất quản lý chung của UBND. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động
lượng và các quá theo chức năng, nhiệm vụ, các quy định của văn bản pháp
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hệ luật, các chương trình cải cách hành chính như cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4,
ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản, UBND tập trung hệ
thống hóa, lồng ghép và sử dụng cùng một cấu trúc về các
yêu cầu như đã nêu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 để điều hành.
UBND tập trung tiếp cận hệ thống theo quá trình bằng cách
nhận biết và quản lý từng quá trình cụ thể, từ đó sẽ giảm
thiểu được các kết quả đầu ra không phù hợp tiềm ẩn được
phát hiện trong các quá trình cuối cùng hoặc sau khi chuyển
giao.
UBND xác định và thiết lập các thủ tục, quy trình chuẩn
(thông tin dạng văn bản) để hỗ trợ việc thực hiện các quá
trình của UBND.
Tài liệu liên quan: PL.01 Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ
thống quản lý chất lượng.

5. SỰ LÃNH ĐẠO
5.1. Sự lãnh đạo *. Lãnh đạo UBND nhận định rõ vai trò, hiệu quả và lợi ích
và cam kết
của hệ thống, do vậy quan tâm chỉ đạo và luôn cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính hiệu lực của HTQLCL.
- Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và các mục tiêu chất
lượng được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược
và bối cảnh qua từng giai đoạn của UBND.
- Đảm bảo rằng các chính sách chất lượng được phổ biến,
được thấu hiểu trong toàn bộ UBND.
- Đảm bảo rằng các yêu cầu của HTQLCL được tích hợp vào
các quá trình hoạt động của UBND khi phù hợp.
- Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo quá trình.
- Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho HTQLCL luôn
sẵn có.
- Truyền đạt tầm quan trong về hệ thống quản lý có hiệu lực
11/28

BẢN MÔ TẢ
UBND HUYỆN
LẠC SƠN

Mã hiệu:

Mô hình HTQLCL theo tiêu Lần ban hành
chuẩn quốc gia TCVN ISO Ngày ban hành:
9001:2015

BMT
01
20/8/2019

và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống.
- Đảm bảo rằng các hệ thống quản lý đạt được các kết quả
dự kiến.
- Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ mọi CBCC, người lao động
tham gia đóng góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý.
- Thúc đẩy cải tiến liên tục.
- Hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan khác trong UBND chứng
minh năng lực, vai trò của lãnh đạo.
*. Hướng vào tổ chức/cá nhân
Với phương châm “Tất cả cho dân, vì dân”, tập thể lãnh đạo,
CBCC, người lao động UBND luôn định hướng và nâng cao
sự thỏa mãn của tổ chức/cá nhân
Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo:
- UBND xác định rõ các yêu cầu của tổ chức/cá nhân, các
yêu cầu của luật định và chế định.
- Các rủi ro và các cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của
dịch vụ hành chính công và ảnh hưởng đến khả năng UBND
làm thỏa mãn tổ chức/cá nhân đều được xác định và giải
quyết.
- Thường xuyên duy trì vào việc nâng cao sự thỏa mãn dịch
vụ hành chính công.
5.2. Chính sách

Chính sách chất lượng được tập thể lãnh đạo UBND nghiên
cứu, xây dựng theo hướng cam kết về đường lối, phương
hướng hoạt động và tinh thần trách nhiệm của CBCC, được
công bố nhằm tạo niềm tin cho tổ chức/cá nhân, các cơ quan
hữu quan và kêu gọi CBCC bám sát thực thi. Vào những
giai đoạn cần thiết, sẽ điều chỉnh, cải tiến và cập nhật lại.
Tài liệu liên quan: Chính sách chất lượng (CSCL)

5.3. Vai trò, Lãnh đạo UBND phân công các trách nhiệm và quyền hạn
trách nhiệm và cho tất cả các vị trí liên quan trong UBND. Các trách nhiệm
quyền hạn trong và quyền hạn này được phổ biến thông qua các cuộc họp,
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phân công nhiệm vụ qua các văn bản quy định hoặc mô tả
các vị trí công việc
Lãnh đạo UBND xác định các trách nhiệm và quyền hạn
nhằm:
1.

Đảm bảo rằng hệ thống quản lý phù hợp với các
tiêu chuẩn hiện hành;

2.

Đảm bảo rằng các quá trình đạt được các đầu ra dự
kiến;

3.

Báo cáo về kết quả thực hiện của hệ thống quản lý;

4.

Cung cấp các cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý;

5.

Đảm bảo sự hướng vào tổ chức/cá nhân trong toàn
bộ cơ quan;

6.

Đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi có
sự thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch
định và thực hiện.

6. HOẠCH ĐỊNH
6.1. Hành động Căn cứ vào “bối cảnh tổ chức”, UBND xem xét các rủi ro và
giải quyết rủi ro các cơ hội khi thực hiện các hành động trong phạm vi
và cơ hội
HTQLCL, cũng như khi thực hiện hoặc cải tiến HTQLCL,
đồng thời được xem xét liên quan đến các hoạt động thực
hiện chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ hành
chính công, cũng như xuyên suốt tất cả các hoạt động khác
của HTQLCL.
UBND thiết lập một thủ tục dạng văn bản để xác định cách
thức quản lý các rủi ro nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra và
tác động mà nó gây ra, và cách thức quản lý các cơ hội nhằm
thúc đẩy khả năng xảy ra và lợi ích đem lại.
Thủ tục dạng văn bản nhằm xác định các rủi ro và cơ hội và
đưa ra hành động xử lý để:
1. Đảm bảo rằng HTQLCL có thể đạt được các kết
quả dự định;
13/28

BẢN MÔ TẢ
UBND HUYỆN
LẠC SƠN

Mã hiệu:

Mô hình HTQLCL theo tiêu Lần ban hành
chuẩn quốc gia TCVN ISO Ngày ban hành:
9001:2015

BMT
01
20/8/2019

2. Tăng cường các tác động mong muốn từ việc nhận
diện các cơ hội;
3. Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động không
mong muốn từ việc nhận diện các rủi ro;
4. Đạt được sự cải tiến;
Các rủi ro của HTQLCL được xác định:
1. Từ việc nhận diện các vấn đề bên trong và bên
ngoài cơ quan.
2. Từ việc nhận diện các bên quan tâm và các yêu cầu,
mong đợi của họ bao gồm các yêu cầu luật định,
chế định.
3. Từ việc nhận diện các quá trình của Hệ thống quản
lý chất lượng;
Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội:
UBND hoạch định cách thức giải quyết các rủi ro và cơ hội
liên quan đến HTQLCL bao gồm:
1. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội xác định từ
các vấn đề bên trong và bên ngoài cơ quan.
2. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội xác định từ
yêu cầu mong đợi của các bên quan tâm liên quan
đến HTQLCL.
3. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội xác định từ
các quá trình của HTQLCL.
4. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội xác định từ
các yêu cầu pháp luật.
Việc giải quyết các rủi ro và cơ hội được tích hợp vào các
quá trình của HTQLCL hoặc các quá trình quản lý khác và
hiệu lực của các hành động giải quyết này sẽ được đánh giá
một cách thỏa đáng.
Tài liệu liên quan: QT-02 Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội
Nhằm cải tiến liên tục hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL
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6.2. Mục tiêu Lãnh đạo UBND xác định và thiết lập các mục tiêu chất
chất lượng và lượng của UBND và các bộ phận chủ động mục tiêu riêng
hoạch định để của bộ phận mình, đảm bảo rằng:
đạt được mục
- Nhất quán với Chính sách chất lượng;
tiêu
- Đo lường được;
- Được truyền đạt, theo dõi, cập nhật khi thích hợp;
- Duy trì thông tin dạng văn bản về mục tiêu chất
lượng.
Định kỳ, các bộ phận tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện
Mục tiêu, có thể thông qua các báo cáo đánh giá giai đoạn,
báo cáo sơ kết, tổng kết năm ...
Tài liệu liên quan: Phụ lục 4 Báo cáo mục tiêu chất lượng
6.3. Hoạch định Khi thấy phải có sự thay đổi về phạm vi/ lĩnh vực/ mức độ
thay đổi
áp dụng… đối với hệ thống quản lý chất lượng, Lãnh đạo
UBND chủ động lập và thực hiện kế hoạch thay đổi có liên
quan. Nêu rõ mục đích của những thay đổi, xác định các ảnh
hưởng cũng như cân nhắc đến nguồn lực, đến việc phân công
lại trách nhiệm và quyền hạn, đến tính toàn vẹn của hệ thống
quản lý chất lượng.
7. HỖ TRỢ
7.1. Nguồn lực
7.1.1. Khái quát

UBND xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm:
1. Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của
HTQLCL.
2. Nâng cao sự thỏa mãn tổ chức/cá nhân bằng cách đáp ứng
các yêu cầu của họ.
Thực hiện việc phân bổ nguồn lực có xem xét đến năng lực
và hạn chế của các nguồn lực hiện tại.
Các nguồn lực và phân bổ nguồn lực sẽ được đánh giá trong
quá trình xem xét của Lãnh đạo.
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Lãnh đạo cao nhất UBND đảm bảo cung cấp đầy đủ nhân
lực cho việc vận hành hiệu quả các HTQLCL cũng như các
quá trình được nhận diện. Việc cung cấp nguồn nhân lực
được thực hiện theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn
của UBND.
Các nhân sự thực hiện công việc có ảnh hưởng đến chất
lượng hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính
công đều phải có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo, kỹ
năng và kinh nghiệm phù hợp.
Việc đào tạo và trao đổi thông tin sau đó sẽ được thực hiện
nhằm đảm bảo rằng các nhân sự đều nhận thức được:
a) Chính sách chất lượng;
b) Các mục tiêu chất lượng liên quan;
c) Sự đóng góp của họ đối với hiệu lực của HTQLCL,
bao gồm các lợi ích cho việc thực hiện cải tiến;
d) Hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu của
HTQLCL.

7.1.3. Cơ sở hạ Cơ quan cam kết duy trì cơ sở hạ tầng hiện có để đảm bảo
tầng
việc cung cấp dịch vụ giải quyết TTHC theo chức năng phân
cấp đạt được sự phù hợp so với các yêu cầu. Cơ sở hạ tầng
bao gồm:
a) Trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất liên quan;
b) Các máy móc, thiết bị, phần cứng, phần mềm;
c) Công nghệ thông tin và trao đổi thông tin;
Các thiết bị đều được kiểm tra xác nhận (hiệu chuẩn, kiểm
định) và duy tu, bảo dưỡng theo quy định.
Khi các thiết bị được sử dụng để cho các hoạt động đo lường
quan trọng, chẳng hạn như kiểm tra và thử nghiệm, thì
những thiết bị này sẽ được kiểm soát và được hiệu chuẩn
hoặc được kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng.
UBND đảm bảo duy trì môi trường làm việc tốt cả về tâm lý
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7.1.4.
Môi và vật lý để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu thực hiện
trường cho việc hoạt động chức năng, đáp ứng yêu cầu tổ chức/cá nhân.
thực hiện các
quá trình
7.1.5. Nguồn lực Kết quả của dịch vụ hành chính công là các quyết định hành
theo dõi và đo chính và UBND cam kết xác định và cung cấp nguồn lực cần
lường
thiết để đảm bảo cho các kết quả này luôn đúng và đáng tin
cậy phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của tổ
chức/cá nhân, cụ thể:
- Phân công những CBCC có năng lực để kiểm tra tiếp
nhận tính đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ, yêu cầu đầu vào.
- Phân công các CBCC có năng lực và chuyên môn để
thẩm định các hồ sơ và yêu cầu của tổ chức/cá nhân.
- Kiểm soát chặt chẽ kết quả hành chính trước khi phê
duyệt và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.
7.1.6. Tri thức UBND cũng xác định các tri thức cần thiết cho việc vận
của tổ chức
hành các quá trình và đạt được sự phù hợp của dịch vụ. Tri
thức được xác định bao gồm các kiến thức và thông tin có
được từ:
a) Các nguồn lực nội bộ, như các bài học, các kiến thức
từ các chuyên gia, và / hoặc các tài sản trí tuệ.
b) Các nguồn lực bên ngoài như các tiêu chuẩn, giới học
giả, các hội thảo, và / hoặc các thông tin thu thập được
từ các bên liên quan.
Các tri thức này sẽ được duy trì, và sẵn ở mức độ cần thiết.
Khi thực hiện thay đổi cá nhu cầu và các xu hướng, UBND
sẽ xem xét các tri thức hiện tại và xác định cách thức yêu cầu
hoặc truy cập đến các kiến thức bổ sung.
7.2. Năng lực

UBND đảm bảo rằng những người làm việc dưới sự kiểm
soát của mình mà có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và
hiệu lực của HTQLCL sẽ có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm
cần thiết.
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Để thực hiện được điều này cơ quan sẽ:

7.3. Nhận thức

1.

Phân công những người có năng lực và kinh
nghiệm phù hợp với yêu cầu của của công việc.

2.

Thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo khi có
nhu cầu.

3.

Tiến hành đánh giá hiệu lực của các hoạt động
nhằm nâng cao năng lực của nhân sự.

4.

Lưu giữ thông tin dạng văn bản để chứng minh
cho năng lực của CBCC.

UBND đảm bảo rằng CBCC sẽ nhận thức được:
1. Chính sách chất lượng của UBND.
2. Các mục tiêu chất lượng liên quan.
3. Sự đóng góp của họ vào hiệu lực của HTQLCL, bao
gồm cả các lợi ích của việc cải tiến kết quả hoạt
động.
Để thực hiện điều này cơ quan sẽ:
1. Niêm yết và phổ biến chính sách chất lượng.
2. Công bố mục tiêu chất lượng và phổ biến kế hoạch
thực hiện.
3. Thực hiện các khóa tập huấn về TCVN ISO
9001:2015 và HTQLCL.

7.4. Trao
thông tin

đổi UBND đảm bảo việc trao đổi thông tin nội bộ liên quan đến
hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện.
Các phương thức trao đổi thông tin bao gồm:
1. Sử dụng các quá trình hành động khắc phục để báo
cáo những sự không phù hợp hoặc các khuyến nghị
cải tiến.
2. Sử dụng các kết quả phân tích dữ liệu.
3. Tổ chức các cuộc họp (định kỳ, theo kế hoạch hoặc
đột xuất) để thảo luận các vấn đề của Hệ thống quản
18/28

BẢN MÔ TẢ
UBND HUYỆN
LẠC SƠN

Mã hiệu:

Mô hình HTQLCL theo tiêu Lần ban hành
chuẩn quốc gia TCVN ISO Ngày ban hành:
9001:2015

BMT
01
20/8/2019

lý chất lượng.
4. Sử dụng kết quả đánh giá của các quá trình đánh giá
(nội bộ, bên thứ 2).
5. Tổ chức họp thảo luận và tham vấn với các CBCC.
6. Sử dụng các phương tiện truyền thông như email,
điện thoại, văn ...
7.5. Thông tin Thông tin dạng văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng bao
dạng văn bản
gồm cả tài liệu và hồ sơ.
- Tài liệu yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng được
kiểm soát, mục đích của việc kiểm soát tài liệu là nhằm đảm
bảo rằng CBCC được tiếp cận với các thông tin mới nhất đã
được phê duyệt và ngăn ngừa sử dụng các thông tin lỗi thời.
Tất cả các thủ tục, quy trình bằng văn bản được thiết lập, văn
bản hóa, thực hiện và duy trì.
- Mục đích của việc kiểm soát hồ sơ nhằm xác định các biện
pháp kiểm soát cần thiết cho việc nhận diện, bảo quản, thu
hồi, bảo vệ, thời gian lưu và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng.
- Các biện pháp kiểm soát này áp dụng cho các hồ sơ có
cung cấp bằng chứng cho việc tuân thủ các yêu cầu. Đây có
thể là bằng chứng cho việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, các
yêu cầu quy trình, hoặc sự tuân thủ luật định. Ngoài ra, hồ sơ
chất lượng bao gồm bất kỳ hồ sơ nào cung cấp bằng chứng
cho việc vận hành hiệu quả của HTQLCL.
Tài liệu liên quan: QT-01 Quy trình kiểm soát thông tin lập
thành văn bản
8. THỰC HIỆN
8.1. Hoạch định UBND thường xuyên hoạch định và xây dựng các quá trình
và kiểm soát việc cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và
thực hiện
cung cấp các dịch vụ hành chính công. Việc hoạch định quá
trình cung cấp dịch sẽ đáp ứng các yêu cầu của các quá trình
khác của hệ thống quản lý. Những sự hoạch định như vậy sẽ
xem xét các thông tin liên quan đến bối cảnh của cơ quan
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xem mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 ở trên và các nguồn lực, năng lực
hiện tại, cũng như các yêu cầu về dịch vụ trên cơ sở nhận
biết và giải quyết các rủi ro và cơ hội đã được nêu 6.1.
8.2. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
8.2.1. Trao đổi UBND thực hiện việc trao đổi thông tin một cách hiệu quả
thông tin với tổ với tổ chức/cá nhân bao gồm:
chức/cá nhân
1. Cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ hành
chính công;
2. Xử lý các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân bao gồm
cả những yêu cầu thay đổi;
3. Tiếp nhận các phản hồi liên quan đến dịch vụ, bao
gồm cả các khiếu nại;
4. Xử lý hoặc kiểm soát các tài sản của Nhà nước.
8.2.2. Xác định Trong quá trình thực hiện các dịch vụ mới, UBND sẽ nắm
các yêu cầu đối bắt:
với sản phẩm và
1. Các yêu cầu cụ thể của dịch vụ, bao gồm các yêu
dịch vụ
cầu về trả kết quả
2. Các yêu cầu chưa được tuyên bố nhưng cần thiết
cho sử dụng cụ thể hoặc có ý định sử dụng.
3. Các yêu cầu luật định và chế định liên quan đến
dịch vụ;
4. Các yêu cầu khác mà cơ quan xác định.
8.2.3. Xem xét Khi các yêu cầu được xác định, UBND sẽ xem xét các yêu
các yêu cầu đối cầu này trước khi cam kết cung cấp dịch vụ. Việc xem xét
với sản phẩm và này nhằm đảm bảo rằng:
dịch vụ
1. Các yêu cầu dịch vụ được xác định;
2. UBND có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu đã xác
định hoặc các khiếu nại đối với dịch vụ mà cơ quan
cung cấp;
3. Các rủi ro đã được xác định và xem xét.
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8.2.4. Thay đổi Những trường hợp khi có sự thay đổi (do lý do khách quan,
yêu cầu đối với do quy đinh luật pháp hoặc do chính yêu cầu của tổ chức/cá
sản phẩm và nhân), UBND sẽ có văn bản để thông tin, được chấp thuận
dịch vụ
về những sự thay đổi đó, tổ chức/cá nhân, các bên liên quan
phải được thông báo và có kế hoạch biện pháp để duy trì sự
đáp ứng tốt nhất chương trình, nội dung đào tạo có sự thay
đổi này.
8.3. Thiết kế và UBND không áp dụng điều này với lý do:
phát triển sản Là cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện theo các quy định
phẩm và dịch vụ của văn bản pháp luật hiện hành; nên không thực hiện việc
thiết kế - phát triển.
8.4. Kiểm soát
quá trình, sản
phẩm, dịch vụ
do bên ngoài
cung cấp

UBND xác định bất kỳ quá trình nào được thực hiện bởi bên
thứ ba được coi là “quá trình thuê bên ngoài” và phải được
kiểm soát. Các quá trình bên ngoài và các biện pháp kiểm
soát cho từng quá trình, được xác định trong kiểm soát mua
hàng và các nhà cung cấp bên ngoài.
Loại và mức độ kiểm soát được áp dụng đối với quá trình
bên ngoài sẽ xem xét đến:
1. Tác động tiềm ẩn của quá trình bên ngoài đối với
khả năng của UBND trong việc cung cấp dịch vụ
đáp ứng các yêu cầu.
2. Mức độ đối với cái mà biện pháp kiểm soát quá
trình được chia sẻ.
3. Khả năng đạt được biện pháp kiểm soát thông qua
các yêu cầu hợp đồng mua hàng.
Mua hàng:
UBND đảm bảo rằng hàng hóa mua vào đáp ứng các yêu
cầu. Loại hình và mức độ kiểm soát đối với các nhà cung cấp
và hàng hóa mua vào phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đối
với quá trình cung cấp dịch vụ sau đó hoặc kết quả cuối
cùng.
UBND cũng tiến hành đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
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dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm, tiến độ giao hàng và
chất lượng sản phẩm và các dịch vụ kèm theo đáp ứng các
yêu cầu. UBND cũng thiết lập các tiêu chí lựa chọn, đánh giá
đối với các nhà cung cấp và sản phẩm hàng hóa mua vào.
Việc thực hiện mua hàng thông qua việc phát hành các đơn
hàng chính thức và/hoặc các hợp đồng kinh tế trong đó mô tả
cụ thể các yêu cầu mua vào. Các hàng hóa mua về sau đó
được kiểm tra xác nhận xem có đáp ứng được các yêu cầu
của UBND không. Những nhà cung cấp không đáp ứng được
các yêu cầu của UBND có thể được yêu cầu các hành động
khắc phục sau đó.
8.5. Sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.5.1. Kiểm soát Nhằm kiểm soát việc cung cấp dịch vụ, cơ quan xem xét, khi
sản xuất và cung thích hợp các vấn đề sau đây:
cấp dịch vụ
1. Tính sẵn có của các tài liệu hoặc hồ sơ để xác định
các đặc tính của dịch vụ cũng như các kết quả đạt
được;
2. Tính sẵn có và việc sử dụng các nguồn lực giám sát
và đo lượng phù hợp;
3. Thực hiện việc các hoạt động giám sát và đo lường;
4. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phù hợp;
5. Việc chỉ định những người có năng lực, bao gồm
bất kỳ phẩm chất được yêu cầu nào;
6. Việc thực hiện các hành động nhằm ngăn ngừa các
sai lỗi của CBCC;
Thực hiện các hoạt động thông qua, chuyển giao và sau khi
chuyển giao kết quả.
Tài liệu liên quan: PL 02 Biểu mẫu theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông (Theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP của
Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thi hành một số quy định
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
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thông trong giải quyết thủ tục hành chính)
8.5.2. Nhận biết UBND đảm bảo các yêu cầu sau:
và truy xuất
1. Khi cần thiết, có thể nhận biết văn bản/hồ sơ trong
nguồn gốc
suốt quá trình thực hiện.
2. Nội dung nhận biết là trạng thái của quá trình xử lý
văn bản (như ký tắt, v.v.) tương ứng với các yêu cầu
theo dõi và đo lường.
3. Khi có yêu cầu, xác định nguồn gốc của văn bản/ hồ
sơ được thực hiện thông qua việc lưu trữ đầy đủ các
hồ sơ công việc.
4. Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất
lượng của cơ quan (Danh mục tài liệu hệ thống quản
lý chất lượng).
5.

Các sổ theo dõi trong quá trình xử lý công việc.

8.5.3. Tài sản Trong quá trình tiếp nhận và xử lý các văn bản/hồ sơ của các
của tổ chức/cá tổ chức/cá nhân, UBND đảm bảo nhận biết, lưu giữ, bảo
nhân
quản, bảo mật các thông tin trong văn bản/hồ sơ của tổ
chức/cá nhân cung cấp. Nếu xảy ra trường hợp hồ sơ bị mất,
bị hư hỏng thì UBND sẽ phải thông báo cho tổ chức/cá nhân
được biết và có cách khắc phục, đồng thời lập và lưu hồ sơ
về các trường hợp xảy ra.
8.5.4. Bảo toàn

UBND sẽ bảo toàn sự phù hợp của các đầu ra quá trình khác
trong quá trình xử lý và chuyển giao nội bộ. Hoạt động bảo
toàn kết quả bao gồm việc nhận diện, xử lý, lưu giữ, và bảo
vệ.

8.5.5. Hoạt động Các kết quả dịch vụ không phù hợp về chất lượng dẫn đến
sau giao hàng
khiếu nại của tổ chức/cá nhân thì UBND có trách nhiệm:
- Khắc phục hậu quả.
- Tiến hành điều tra nguyên nhân và thực hiện hành
động khắc phục và trao đổi thông tin liên quan đến tổ
chức/cá nhân.
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8.5.6. Kiểm soát UBND xem xét và kiểm soát các thay đổi có kế hoạch hoặc
thay đổi
đột xuất đối với các quá trình ở mức độ cần thiết nhằm đảm
bảo sự phù hợp liên tục với tất cả các quá trình.
8.6. Thông qua Các tiêu chí chấp nhận dịch vụ được xác định trong các tài
sản phẩm và liệu hỗ trợ phù hợp. Các hoạt động xem xét, kiểm tra được
dịch vụ
thực hiện tại các công đoạn thích hợp nhằm xác nhận rằng
các yêu cầu của dịch vụ được đáp ứng. Điều này được thực
hiện trước khi dịch vụ được thông qua hoặc dịch vụ được
chuyển giao. Các phương pháp này được xác định trong các
tài liệu sau đây:
-

Kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ mà
tổ chức/cá nhân nộp tại Bộ phận 1 cửa hoặc qua
dịch vụ bưu điện công ích, hoặc qua dịch vụ trực
tuyến.

-

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải quyết thủ tục
hành chính tại các bộ phận chuyên môn.

-

Thẩm định thể thức văn bản và nội dung văn bản
đối với các kết quả của thủ tục hành chính trước khi
được phê duyệt và chuyển giao cho tổ chức/cá
nhân.

8.7. Kiểm soát Tất cả các kết quả công việc nếu không đáp ứng yêu cầu đã
đầu ra không nêu, đều được xem là kết quả đầu ra không phù hợp. UBND
phù hợp
phát hiện, cập nhật và xử lý kịp thời.
Từng bộ phận khi phát hiện những dạng kết qủa đầu ra
không phù hợp phải thực hiện biện pháp xử lý đã quy định,
ghi nhận hoặc lưu giữ hồ sơ cách xử lý, kết quả xử lý, nêu rõ
người có trách nhiệm đã thông qua hoặc không cho phép
thông qua.
Tài liệu liên quan: QT-04. Quy trình kiểm soát và xử lý
công việc không phù hợp
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9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
9.1. Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
9.1.1. Khái quát

UBND sử dụng HTQLCL nhằm cải tiến các quá trình, những
hoạt động cải tiến này nhằm xử lý các nhu cầu và mong đợi
của tổ chức/cá nhân cũng như các bên quan tâm khác, ở mức
độ có thể.
Hoạt động cải tiến sẽ được thực hiện sau khi phân tích các số
liệu liên quan đến:
Các kết quả phân tích sẽ được sử dụng để đánh giá
1. Sự phù hợp của các hoạt động quản lý nhà nước và
dịch vụ hành chính công;
2. Mức độ hài lòng của tổ chức/cá nhân;
3. Kết quả thực hiện và hiệu quả của HTQLCL;
4. Hiệu quả của công tác hoạch định;
5. Hiệu quả của các hành động giải quyết rủi ro và cơ
hội;
6. Kết quả thực hiện của các nhà cung cấp bên ngoài;
7. Các chương trình cải tiến HTQLCL.

9.1.2. Sự thỏa Là một trong các biện pháp đo lường hiệu quả hoạt động của
mãn
của
tổ HTQLCL, cơ quan thực hiện kiểm soát các thông tin liên
chức/cá nhân
quan đến cảm nhận của tổ chức/cá nhân để đánh giá xem cơ
quan có đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức/cá nhân
không.
UBND xem xét phương pháp, cách thức thực hiện việc đo
lường sự thoả mãn tổ chức/cá nhân (thông qua các hình thức:
hòm thư góp ý, tiếp công dân, lấy phiếu góp ý, lấy phiếu
thăm dò sự thỏa mãn của tổ chức/cá nhân)
Tài liệu liên quan: PL.03 Phiếu đóng góp ý kiến của tổ
chức/cá nhân
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9.2. Đánh giá nội Định kỳ, UBND tiến hành đánh giá nội bộ nhằm xác định
bộ
xem HTQLCL có tuân thủ các yêu cầu của tổ chức/cá nhân,
yêu cầu luật định và yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 hay không. Các cuộc đánh giá nhằm đảm bảo
rằng HTQLCL đã được thực hiện hiệu quả và được duy trì.
Tài liệu liên quan: QT-03 Quy trình đánh giá nội bộ hệ
thống quản lý chất lượng
9.3. Xem xét của Lãnh đạo UBND tổ chức xem xét HTQLCL thông qua các
lãnh đạo
cuộc họp giao ban, tổng kết định kỳ, đột xuất để đảm bảo
rằng nó luôn phù hợp, thỏa đáng và có hiệu lực. Việc xem
xét sẽ bao gồm việc đánh giá các cơ hội cải tiến, và nhu cầu
thay đổi đối với Hệ thống, bao gồm cả việc xem xét các
Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
Tài liệu liên quan: QT-06 Quy trình xem xét của lãnh đạo
về hệ thống quản lý chất lượng
10. CẢI TIẾN
10.1. Khái quát

UBND phải luôn xác định, lựa chọn cơ hội cải tiến các quá
trình; điều chỉnh, ngăn chặn hoặc giảm những tác động
không mong muốn trong mỗi quá trình có liên quan đến việc
thiết lập, áp dụng và duy trì, và cải tiến HTQLCL.

10.2 Sự không Khi một sự không phù hợp xảy ra liên quan đến quá trình
phù hợp và hành hay nội dung trách nhiệm nào đó, các bộ phận liên quan
động khắc phục phải:
1. Nhận biết, có hành động để kiểm soát, xử lý hiện
tượng của sự không phù hợp đó theo quy định, xem xét
những hậu quả liên quan có thể để xử lý hậu quả đó.
2. Bộ phận phát hiện phải đánh giá liệu có cần phải
phân tích nguyên nhân, tiến hành các hành động để loại trừ
các nguyên nhân của sự không phù hợp này nhằm không để
nó tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác. Nếu thấy cần sẽ:
- Báo cáo, lập phiếu yêu cầu xem xét và phân tích sự
26/28

BẢN MÔ TẢ
UBND HUYỆN
LẠC SƠN

Mã hiệu:

Mô hình HTQLCL theo tiêu Lần ban hành
chuẩn quốc gia TCVN ISO Ngày ban hành:
9001:2015

BMT
01
20/8/2019

không phù hợp.
- Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp.
- Xác định nếu sự không phù hợp tương tự tồn tại, hoặc
có khả năng có thể xảy ra;
- Thực hiện bất kỳ hành động cần thiết;
- Đánh giá kết quả của bất kỳ hành động khắc phục đã
thực hiện;
- Cập nhật nguyên nhân này như là một mối rủi ro trong
quá trình lập kế hoạch (nếu cần thiết);
- Thực hiện thay đổi đối với HTQLCL, nếu cần thiết.
- Hành động khắc phục phải thích hợp với tác động của
các sự không phù hợp đã xảy ra.
Tài liệu liên quan: QT-05 Quy trình thực hiện hành động
khắc phục
10.3. Cải
liên tục

tiến UBND thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý
chất lượng thông qua việc sử dụng Chính sách chất lượng,
Mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, các
hành động khắc phục và kết quả cuộc họp xem xét của lãnh
đạo.
Tài liệu liên quan:
QT-03 Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất
lượng
QT-05 Quy trình thực hiện hành động khắc phục

5.4 Phạm vi áp dụng
Phạm vi về tổ chức: Các phòng, đơn vị bao gồm (Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường,
phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Văn hóa Thông tin, phòng Lao động Thương binh
xã hội, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế,
phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phòng
Dân tộc). Các đơn vị sự nghiệp không nằm trong phạm vi áp dụng.
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Phạm vi về hoạt động: Theo danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng
BM-01-01 (QT-01).
Điểm loại trừ không áp dụng: 8.3. Thiết kế và phát triển (được diễn giải tại
mục 5.3 nêu trên)
6. BIỂU MẪU
TT

Ký hiệu biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

PL 01

Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ thống quản lý chất
lượng

2

PL 02

Biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

3

PL 03

Phiếu đóng góp ý kiến của tổ chức/cá nhân

4

PL 04

Báo cáo mục tiêu chất lượng

7. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT STT
1
2
3

Tên hồ sơ

Trách nhiệm

Biểu mẫu theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông
Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả
Phiếu đóng góp ý kiến của tổ
chức/cá nhân
Báo cáo mục tiêu chất lượng

Thư ký BCĐ ISO

Thời gian lưu
Theo quy định
hiện hành
3 năm
3 năm
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