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BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo  

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 1802/SKHCN-ĐLCL ngày 24 tháng 11 năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Sở 

Ngoại vụ báo cáo như sau: 

I. Thông tin chung 

- Tên cơ quan: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng  

- Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng. 

- Điện thoại: 02063 858 692. 

- Đại diện lãnh đạo: Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

- Thư ký ISO: Hoàng Thu Hường, chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực 

hiện tốt công tác Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khai thác có hiệu quả hạ tầng CNTT, 

phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và quy định 

của pháp luật. 

Xây dựng và ban hành các văn bản: Kế hoạch số 283/KH-SNgV ngày 01 

tháng 3 năm 2022 về Ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ 

năm 2022; Quyết định số 771/QĐ-SNgV ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Sở 

Ngoại vụ về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (thay thế Quyết định số 333/QĐ-SNgV 

ngày 26 tháng 5 năm 2020); Quyết định số 758/QĐ-SNgV ngày 01/6/2022 và 

Quyết định số 1870/QĐ-SNgV ngày 30/11/2022 của Sở Ngoại vụ về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo ISO trong Sở Ngoại vụ (thay thế Quyết định số 862/QĐ-

SNgV ngày 14 tháng 9 năm 2021). 
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2. Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (tiêu chuẩn ISO) 

a) Phạm vi áp dụng 

- Số thủ tục hành chính (TTHC) được xây dựng và áp dụng HTQLCL: 07 

TTHC. 

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 

07 TTHC. 

- Tổng số quy trình được xây dựng: 15 quy trình được xây dựng, trong đó 

có 08 quy trình tài liệu hệ thống chung, 07 quy trình giải quyết TTHC. 

b) Hoạt động 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: 

Tài liệu HTQLCL được gửi qua hệ thống thông tin điều hành - ioffice đến 

toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và đăng trên trang thông tin 

điện tử của Sở. 

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, 

chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các 

yêu cầu pháp luật liên quan 

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ đã xây dựng, ban hành 

chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng chung; mục tiêu và kế hoạch thực 

hiện mục tiêu chất lượng năm 2022, được niêm yết tại bảng thông báo của Sở và 

gửi đến toàn thể CBCCVC trên hệ thống thông tin điều hành của Sở. 

- Việc ban hành mục tiêu, kế hoạch thực hiện chất lượng năm 2022 của các 

phòng/đơn vị phù hợp với mục tiêu chất lượng của cơ quan. 

- Số quy trình bắt buộc được xây dựng: 15 

- Số quy trình nội bộ được xây dựng: 08 

- Công tác kiểm soát tài liệu tại đơn vị (tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ): 

Thực hiện theo quy định. 

- Công tác kiểm soát hồ sơ tại đơn vị: Lưu theo bộ hồ sơ trên môi trường 

mạng. 

d) Hoạt động đánh giá nội bộ: 01 lần (năm 2022, có hồ sơ đánh giá nội bộ 

năm 2022 gửi kèm) 

e) Hoạt động xem xét của lãnh đạo: 01 lần (năm 2022, có biên bản họp xem 

xét của lãnh đạo năm 2022 gửi kèm) 

f) Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

(theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng):  
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g) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL: 

không có. 

h) Hoạt động cải tiến: 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung 

3. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, 

ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo 

tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước 

a) Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan 

trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL: 

Từ năm 2014, Sở Ngoại vụ đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các hoạt động của Sở. 

Thực hiện Công văn số 943/CV-BCĐ ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ban 

Chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001: 2015, Sở Ngoại 

vụ đã phối hợp với Trung tâm đào tạo, Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

triển khai hợp đồng tư vấn xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001: 2015. 

b) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL: 

Sở Ngoại vụ đã hoàn thiện bộ tài liệu HTQLCL TCVN 9001:2015 và ban 

hành Quyết định số 771/QĐ-SNgV ngày 03 tháng 6 năm 2022 (thay thế Quyết 

định số 333/QĐ-SNgV ngày 26 tháng 5 năm 2020) về Ban hành và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, kèm 

theo danh mục tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ; ban 

hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch chất lượng năm 2022, thực hiện phổ biến 

cho tất cả công chức, người lao động, niêm yết tại đơn vị và đăng trên cổng 

thông tin điện tử của Sở; Ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

ISO năm 2022; thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo để đánh giá sự 

phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 đối với cơ quan Sở Ngoại vụ. 

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  

- Văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc được thay đổi, 

bổ sung: Thông tư 04/2020/TT-BNG, ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao; Quyết 

định số 2408/QĐ-BNG ngày 21/10/2020 của Bộ Ngoại giao về công bố thủ tục 

hành chính được thay thế trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ ngoại giao; Quyết định số 2805-QĐ/TU, 23/06/2020 của Tỉnh ủy tỉnh 

Cao Bằng; Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Quyết định số 

729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục 

hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 
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- Số quy trình/thủ tục được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thay đổi của 

văn bản pháp luật liên quan: 07 quy trình 

d) Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-SNgV ngày 26/6/2020 về 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Sở Ngoại vụ phù hợp với Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và có thông báo bằng văn bản đến Sở 

Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp. 

III. Đánh giá tình hình thực hiện 

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

ISO tại cơ quan 

- Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về hệ thống quản lý chất 

lượng được nâng lên rõ rệt. Trong quá trình triển khai hệ thống vào thực tiễn 

giải quyết công việc các quy trình thực hiện được đảm bảo về thời gian, tiến độ 

đặt ra. 

- Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin 

điện tử của Sở; mọi thủ tục hành chính liên quan đều được niêm yết công khai 

để các tổ chức, công dân thuận tiện trong tìm hiểu cũng như giám sát quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, 

quyền hạn của các phòng chuyên môn và của từng cán bộ công chức, tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình giải quyết công việc.  

- Việc duy trì và cải tiến thường xuyên giúp cho cán bộ, công chức, viên 

chức thường xuyên cập nhật các văn bản mới, các quy định mới của Đảng và 

Nhà nước nhằm đáp ứng kịp thời sự thay đổi trong quá trình giải quyết các thủ 

tục hành chính cho tổ chức và công dân. 

2. Những thuận lợi, khó khăn và vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan 

- Thuận lợi: Trong quá trình thực hiện, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ 

đạo của lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, Trung 

tâm trực thuộc Sở. 

- Khó khăn, hạn chế, tồn tại:  

+ Do sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Sở, có sự thay đổi cả về phòng ban và 

nhân sự, cán bộ đầu mối phụ trách về ISO của sở thường xuyên thay đổi. 

+ Các văn bản pháp luật liên tục thay đổi nên biểu mẫu và quy trình được 

soạn thảo khi xây dựng ISO sẽ nhanh chóng không phù hợp. 

+ Hệ thống tài liệu, hồ sơ khi triển khai ISO là tương đối nhiều, phức tạp, 

công việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ đúng theo quy trình tốn khá nhiều thời gian và 

sử dụng rất nhiều giấy. 

+ Hiện nay, tỉnh đang sử dụng phần mềm hệ thống quản lý và điều hành 

văn bản office 4.0 và hệ thống phần mềm không giấy, các văn bản gửi nhận chủ 
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yếu chuyển qua môi trường mạng nên việc lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO gặp 

nhiều khó khăn. 

+ Việc kiểm tra, giám sát đôi khi chưa được thường xuyên, liên tục. 

Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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