
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 565/BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  

Theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 

_____________ 

   

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 , cụ thể như 
sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: 

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. 

2. Địa chỉ: khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

3. Điện thoại: 02943.874405. 

4. Email: tttracu@travinh.gov.vn 

5. Đại diện cơ quan, đơn vị: Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

II. NỘI DUNG BÁO CÁO: (Đánh đâu X vào ô kết quả) 

STT 

Nội dung thực hiện 

Kết quả  Tự 

đánh 

giá 

1 Tham gia Hội nghị triển khai Quyết định UBND tỉnh về áp dụng ISO 

(3 điểm) 

 3 

 - Có cử đại diện cơ quan tham dự  x   

- Vắng, không có cử đại diện tham dự Hội nghị  □   

2 Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO cơ quan (5 điểm)  5 

 - Có Quyết định thành lập (Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện). 

x  

- Có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên sau khi thành lập BCĐ x   

- Không phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên sau khi thành lập BCĐ □   

3 Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về ISO (8 điểm)  8 

 - Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo  x  

- Cán bộ cử đi đào tạo tham gia đầy đủ 100% thời gian lớp đào tạo  x  



2 
 

STT 

Nội dung thực hiện 

Kết quả  Tự 

đánh 

giá 

- Cán bộ cử đi đào tạo tham gia 80% thời gian lớp đào tạo  □   

- Cán bộ cử đi đào tạo tham gia 60% thời gian lớp đào tạo □   

- Cán bộ cử đi đào tạo tham gia dưới 60% thời gian lớp đào tạo □   

4 Xây dựng Kế hoạch của cơ quan thực hiện ISO theo QĐ của UBND 

tỉnh (5 điểm) 

 5 

 - Có lập Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện (Quyết định số 35/QĐ-

UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành 

Kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 huyện Trà Cú 

năm 2021). 

x  

- Có Kế hoạch, nhưng tổ chức thực hiện hoặc không xây dựng  □   

5 Tổ chức Hội nghị nội bộ để triển khai Kế hoạch ISO của cơ quan (5 

điểm) 

 5 

 - Có tổ chức Hội nghị, do Lãnh đạo cơ quan chủ trì (Biên bản ngày 

22/3/2021 triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

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

huyện Trà Cú năm 2021) 

x  

- Có tổ chức Hội nghị, nhưng không do Lãnh đạo dự chủ trì (theo biên 

bản ngày…/…/2020) 

□   

- Không có tổ chức Hội nghị để triển khai □   

6 Hoạt động nghiệp vụ xây dựng mới hoặc cải tiến để áp dụng ISO 

(43 điểm) 

  

6.1 Xây dựng chính sách chất lượng (2 điểm)  2 

 + Có Xây dựng (ngày tháng năm ban hành 19/3/2021) x  

+ Không thực hiện □   

6.2 Xây dựng mục tiêu chất lượng (2 điểm)  2 

 + Có xây dựng mới (ngày tháng năm ban hành 19/3/2021) x  

+ Không thực hiện □  

6.3 Xây dựng 7 quy trình bắt buộc của HTQLCL (5 điểm)  5 

 + Có xây dựng 7 quy trình để áp dụng mới Hệ thống ISO 9001:2015 

(ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2021) 

x  

+ Không thực hiện □   

6.4 - Xây dựng quy trình khung để giải quyết TTHC (10 điểm)  10 

6.4.

1 

Đối với đơn vị hành chính có TTHC được UBND tỉnh ban hành   

 + Có xây dựng quy trình cho từng loại TTHC cho toàn bộ 100% 

TTHC. Có 229 quy trình 

x  



3 
 

STT 

Nội dung thực hiện 

Kết quả  Tự 

đánh 

giá 

+ Có xây dựng quy trình giải quyết TTHC nhưng không đầy đủ 

100% TTHC. Có ……….quy trình 

□  

6.4.

2 

Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp không có TTHC do UBND 

tỉnh ban hành  

□  

 + Có xây dựng quy trình và đưa vào áp dụng các quy trình ISO từ 5-10 

quy trình. Có…………quy trình 

  

 + Có xây dựng quy trình và đưa vào áp dụng các quy trình ISO từ 3-

5 quy trình. Có………quy trình 

□   

6.5 Có thực hiện đánh giá nội bộ (3 điểm)  3 

 + Có thực hiện Đánh giá nội bộ trong năm 2021 (báo cáo đánh giá 

nội bộ ngày 22/11/2021) 

x   

+ Không thực hiện □   

6.6 Họp xem xét của lãnh đạo (Họp BCĐ ISO) ((3 điểm)  3 

 + Có họp xem xét của lãnh đạo trong năm 2021 (theo biên bản ngày 

22/11/2021) 

x  

+ Không thực hiện □  

6.7 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng ((4 điểm)  4 

 

 

+ Có gửi phiếu khảo sát đánh giá của tổ chức, cá nhân và có thống kê 

kết quả (báo cáo số 247/BC-UBND ngày 23/7/2021): 4 điểm 

x  

+ Có gửi phiếu khảo sát đánh giá của tổ chức, cá nhân nhưng không 

có thống kê kết quả. 2 điểm   

□   

+ Không có khảo sát đánh giá □   

6.8  Công bố Quyết định phù hợp tiêu chuẩn (10 điểm)  10 

 + Có Quyết định công bố theo đúng mẫu (Quyết định số 3996/QĐ-

UBND ngày 11/11/2021. Có 229 thủ tục 

x  

+ Không có Quyết định công bố □   

6.9 Niêm yết TTHC (quy trình ISO), khẩu hiệu (4 điểm)  4 

 + Có đầy đủ 3 bảng: Mục tiêu, Chính sách, Bảng niêm yết các 

TTHC (theo quy trình ISO). 

x  

+ Có nhưng không đầy đủ 3 bảng: Mục tiêu, Chính sách, Bảng niêm 

yết các TTHC (theo quy trình ISO). 

□   

7 Áp dụng giải quyết TTHC theo quy trình và tiêu chuẩn ISO (4 

điểm) 

 4 

7.1 Đối với các đơn vị hành chính có thủ tục hành chính được UBND tỉnh 

ban hành 

  

 * Tổng số TTHC của cơ quan, đơn vị do UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền 

ban hành áp dụng: 

- Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-UBND ngày …tháng……năm…… 

 

……… 

(ghi số) 

 



4 
 

STT 

Nội dung thực hiện 

Kết quả  Tự 

đánh 

giá 

- Hoặc các văn bản do Bộ, ngành quy định áp dụng,……. 

  

* Số TTHC của cơ quan, đơn vị đưa vào giải quyết theo quy trình ISO  

(Hoặc các thủ tục đã được xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO) 

ban hành Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 

 

229 

(ghi số) 

 

  

* Số lượng hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, cá nhân trong năm:  

 

146.007 

(ghi số) 

 

  

* Số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng thời hạn: 

 

144.397 

(ghi số) 

 

  

* Số lượng hồ sơ đã giải quyết trễ hạn, nhưng có biện pháp xử lý: 

 

1.610 

(ghi số)  

 

  

* Số lượng hồ sơ đã giải quyết trễ hạn, nhưng chưa có biện pháp xử lý: 

 

……… 

(ghi số)  

 

7.2 Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp không có thủ tục hành chính do 

UBND tỉnh ban hành (4 điểm): 

Không có 4 

 Tổng số quy trình xây dựng và áp dụng ISO …….. 

Quy trình 

 

 Tổng số hồ sơ giải quyết trong năm …….. 

Hồ sơ 

 

 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng thời hạn ……..%  

    

8 Cập nhật các VBQPPL vào hệ thống tài liệu ISO (theo dõi thông qua 

đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh) (10 điểm) 

 10 

 - Cập nhật đầy đủ x   

 - Cập nhật không đầy đủ, không thực hiện hoặc bị nhắc nhỡ bằng văn 

bản 

□    

9 Tham gia Hội nghị Sơ kết ISO (nếu có) (3 điểm)  3 

 - Có cử cán bộ tham dự x  

- Vắng, không tham dự Hội nghị Sơ kết □    

10 Thông báo kết quả thực hiện ISO (3 điểm)  3 

 - Có gửi Quyết định công bố về Sở Khoa học và Công nghệ  x  

- Không gửi Quyết định công bố về Sở Khoa học và Công nghệ  □   

11 Đánh giá chất lượng và khối lượng áp dụng ISO (12 điểm) 

(Điểm cộng thêm cho các đơn vị có thực hiện) 

  



5 
 

STT 

Nội dung thực hiện 

Kết quả  Tự 

đánh 

giá 

11.1 Áp dụng quy trình giải quyết TTHC mức độ 3 trở lên cho cơ quan cấp 

tỉnh, huyện (6 điểm): 

 6 

 - Xây dựng quy trình giải quyết TTHC mức độ 3 trở lên cho 30% 

tổng số TTHC (6 điểm)  

- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC mức độ 3 trở lên cho từ 10% 

tổng số TTHC của đơn vị (3 điểm) 

- Xây dựng quy trình TTHC mức độ 3 trở lên dưới 10% tổng số 

TTHC của đơn vị (0 điểm) 

x 

 

□ 

 

□ 

 

11.2 Số lượng hồ sơ TTHC - chỉ dành cho cấp xã, các cơ quan chưa đủ điều 

kiện hạ tầng kỹ thuật áp dụng giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức 3 (6 

điểm): 

 6 

 - Số lượng hồ sơ trên 8.000 hồ sơ/năm: 6 điểm 

- Số lượng hồ sơ trên 6.000 hồ sơ nhưng dưới 8.000 hồ sơ/năm:  4 

điểm 

- Số lượng hồ sơ dưới 6.000 hồ sơ/năm: 2 điểm. 

x  

□ 

□ 

 

12 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (5 điểm)  5 

 - Gửi báo cáo năm (đúng hạn và ghi đầy đủ nội dung): 5 điểm x   

- Có gửi báo năm kể cả đúng hạn, trễ hạn nhưng ghi không đầy đủ 12 

chỉ tiêu yêu cầu hoặc không gửi báo cáo : 0 điểm 

□   

Tổng số điểm  110 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các  phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 
- UBND xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH.sơn 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tăng Thị Thắm 
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