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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng  

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN ISO 9001:2015  6 tháng đầu năm 2022 của Sở Ngoại vụ  

 

Thực hiện Công văn số 597/UBND-BCĐ ngày 17 tháng 3 năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022 như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- 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 758/QĐ-SNgV ngày 01 tháng  6  năm 2022 của Sở 

Ngoại vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO trong Sở Ngoại vụ; 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. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Xây dựng và áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

(HTQLCL) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. 

- Sở Ngoại vụ đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn và Mô 

hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm 15 quy 

trình, trong đó: 08 quy trình tài liệu hệ thống chung và 07 quy trình thủ tục hành 

chính (TTHC). 
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- 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. Việc ban hành mục tiêu, kế hoạch thực hiện 

chất lượng 6 tháng đầu năm 2022 của các phòng/đơn vị phù hợp với mục tiêu 

chất lượng của cơ quan. 

2. Rà soát, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá các quy trình 

HTQLCL ISO 9001:2015, rà soát các quy trình giải quyết TTHC của Sở, kịp 

thời bổ sung, sửa đổi khi có sự thay đổi về quy trình, thủ tục, biểu mẫu trong Bộ 

TTHC của Sở. 

-  Rà soát cập nhật nhóm quy trình ISO 9001:2015 giải quyết lên hệ thống 

một cửa thông minh iGate và tài liệu liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

lên hệ thống iOffice. 

III. Đánh giá tình hình thực hiện 

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

lượng được nâng lên rõ rệt. 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.  

- 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. 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 yếu chuyển qua môi trường mạng nên 

việc lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO gặp nhiều khó khăn cần có hướng dẫn cụ 

thể để các cơ quan dễ hiểu, dễ áp dụng. 

IV. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 

1. Nâng cao vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 

ISO 9001:2015, áp dụng vào cơ quan. Chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn 

sắp xếp lại tài liệu lưu trữ theo danh mục, có hệ thống. 

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá các quy trình HTQLCL ISO 9001:2015, rà soát 

các quy trình giải quyết TTHC của Sở. 
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3. Trao đổi với các cơ quan liên quan cập nhật nhóm quy trình ISO 

9001:2015 giải quyết lên hệ thống một cửa thông minh iGate và tài liệu 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 lên hệ thống iOffice. 

4. Thường xuyên cập nhật các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương liên 

quan đến lĩnh vực lãnh sự, hội nghị hội thảo, quốc tế để kịp thời chỉnh sửa, bổ 

sung Bộ thủ tục hành chính cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin vào 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, TTTT&DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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