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BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện cập nhật, duy trì và cải tiến áp dụng hệ 

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

 

 Thực hiện Công văn số 1290/UBND-VP ngày 17/8/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện một số nội dung duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015. Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

1. Kết quả thực hiện (công tác lãnh đạo, chỉ đạo): 

UBND đã ban hành Quyết định 52/QĐ- UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân xã Kỳ Phong “Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Kỳ Phong.  

Ban hành Kế hoạch số 11b/KH - UBND ngày 16/02/2022 của UBND xã về 

xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022. 

Công văn số 18/UBND-VP ngày 27/6/2022 V/v chủ động các giải pháp xây 

dựng ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn xã năm 2022 

 UBND xã đã cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn áp dụng ISO 

9001:2015 tại huyện; hiện nay đang chỉ đạo các công chức có liên quan nghiên cứu 

kỹ các văn bản để thực hiện việc xây dựng. 

 2. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất:  

 * Khó khăn, vướng mắc: 

Quy trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO là một lĩnh vực mới nên vẫn còn một 

số cán bộ, công chức chuyên môn chưa thực sự hiểu rõ về tính hiệu quả của hệ 

thống và chủ yếu thực hiện công việc theo kinh nghiệm nên dẫn đến việc xây dựng 

triển khai thực hiện còn chậm. 

Chưa có sự lan tỏa và cùng tham gia của toàn thể cán bộ, công chức trong 

việc xây dựng và áp dụng ISO. 

* Kiến nghị, đề xuất: 



Đề nghị UBND tỉnh, Sở KHCN tỉnh tiếp tục tổ chức mở các lớp tập huấn và 

tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế về Hệ thống quản lý chất lượng ISO cho cán 

bộ, công chức xã và học tập kinh nghiệm tại những đơn vị làm tốt công tác này. 

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian đến: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các  kế hoạch của Ban Chỉ đạo ISO đã ban 

hành; tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện liên quan đến việc quản lý, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015 

đến toàn thể  công chức trong cơ quan. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 

9001:2015 gắn với thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cũng như tại bộ 

phận chuyên môn của UBND xã. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với công tác ISO. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn để cán bộ, công chức thấu hiểu về HTQLCL 

và áp dụng có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý 

chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Công chức cấp xã; 

- Lưu: VT. 

- GửiVB điện tử./. 
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