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BÁO CÁO 

Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn  

quốc gia TCVN ISO 9001:2008  vào hoạt động của Ban Dân tộc năm 2018 

 
 

I. Kết quả đã thực hiện:  

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) 

- Ban Dân tộc đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan: Xây dựng các chương 

trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức, quản 

lý thực hiện các chương trình, chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; Xây dựng dữ liệu về đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp nhận, phân loại, xử lý 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan; quy trình Quản lý văn bản. 

- Ban hành và triển khai thực hiện Chính sách chất lượng, Chính sách vẫn 

còn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động, quản lý hiện tại của Ban. 

- Mục tiêu chất lượng năm 2018: tất cả các phòng đều đạt Mục tiêu chất 

lượng năm 2018. 

 - Năm 2018, Ban đã thăm dò ý kiến đánh giá của các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong việc giải quyết công việc; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá nội bộ tại 

các phòng chuyên môn và tổ chức họp xem xét của lãnh đạo nhằm nắm bắt được 

tình hình triển khai áp dụng, những vướng mắc khó khăn, phát hiện những mặt 

hạn chế trong việc triển khai áp dụng HHQLCL, qua đó có sự chỉ đạo và biện 

pháp điều chỉnh kịp thời, hiệu quả trong quá trình áp dụng và duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng của cơ quan. Hiện các phòng đã và đang khắc phục những 

điểm lưy ý và điểm không phù hợp được phát hiện thông qua Đánh giá nội bộ và 

Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học Công nghệ. 

- Ban Dân tộc không có TTHC thực hiện trên hệ thống phần mềm một 

cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, việc tham mưu UBND tỉnh về công tác dân 

tộc đều tuân thủ theo quy trình đã được xác định trong HTQLCL.  

2. Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước: 

- 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 HTQLCL: Ngày 18/5/2018, Ban đã 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-903942.aspx
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kiện toàn Ban chỉ đạo ISO theo cơ cấu tổ chức mới, trong đó, Trưởng Ban Dân 

tộc là Trưởng Ban chỉ đạo ISO; cử Thư ký ISO; ban hành Kế hoạch duy trì, cải 

tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh 

vực được công bố tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà tại Công văn số 01
A
/BDT 

ngày 08/01/2018. 

- Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 

Quyết định số 35/QĐ-BDT ngày 08/12/2017 về công bố HTQLCL phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 và Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 16/3/2018 

về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của HTQLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà.  

- Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực công tác 

dân tộc, bao gồm: danh mục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số (Mã hồ sơ: UBA-254487) và Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số (Mã hồ sơ: UBA-254488). Quy trình giải quyết hồ sơ 

thực hiện TTHC đã được cập nhật, công bố công khai tại cơ quan và trên trang 

điện tử. 

II. Đánh giá tình hình thực hiện 

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

quốc gia ISO 9001:2008 tại cơ quan:  

- Thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 tại cơ quan đã tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả. Thông qua 

áp dụng HTQLCL các quy trình được cụ thể hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho 

lãnh đạo điều hành và xác định công việc rõ ràng, thống nhất, công khai minh 

bạch; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng 

người, đúng thẩm quyền; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành 

chính, hồ sơ tài liệu được rà soát, cập nhật và lưu trữ theo từng ngành, từng lĩnh 

vực tránh tình trạng lộn xộn, thất lạc; nâng hiệu quả cải cách hành chính.  

- Công việc quản lý, điều hành của Lãnh đạo, các phòng chuyên môn: lãnh 

đạo Ban thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, quán triệt các thành viên trong BCĐ 

ISO và các toàn thể công chức trong cơ quan nâng cao trách nhiệm trong triển 

khai và áp dụng HTQLCL, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; tạo điều 

kiện và cử 02 cán bộ tham gia các lớp tập huấn về ISO; phối hợp với Sở Khoa 

học Công nghệ tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

xử lý văn bản qua hệ thống e-Office, thư điện tử công vụ và Trang thông tin 

điện tử cơ quan cho 100% cán bộ, công chức của cơ quan.  

2. Những thuận lợi, khó khăn, và nguyên nhân của những vấn đề tồn tại 

trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị. 

* Về thuận lợi: 
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- Trưởng BCĐ ISO đã quan tâm, chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác xây 

dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL. Đội ngũ cán bộ, công chức đã áp 

dụng, duy trì HTQLCL tốt. 

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với HTQLCL 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một công cụ hữu ích, mang lại hiệu quả rõ rệt 

trong cải cách hành chính. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được 

giao, chủ động tham mưu UBND tỉnh trong việc đào tạo, hướng dẫn, đôn đốc và 

kiểm tra các cơ quan, đơn vị. 

* Về khó khăn: 

- Cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát 

HTQLCL của cơ quan có sự thay đổi do việc luân chuyển vị trí công tác, cán bộ 

mới chưa có kinh nghiệm. 

- Nhận thức của một số ít cán bộ, công chức trong việc xây dựng và áp 

dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 còn chưa sâu nên đôi khi còn 

lúng túng trong quá trình vận dụng. 

Trên đây là kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  vào hoạt động của Ban Dân tộc 

năm 2018. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Sở KH&CN; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, Thư ký ISO. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Đặng Văn Tuấn 
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