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BÁO CÁO 

Về việ  xây  ự g, á   ụ g,  uy trì,  ải tiế   TQL L t e  Tiêu   uẩ   

quố  gia T VN  SO 9001:2008 và     t đ  g  ủa   i  ụ  Tiêu   uẩ     

 ƣờ g   ất  ƣợ g tỉ   K á    òa 

 

 . KẾT QUẢ    T Ự     N 

1. Việ  xây  ự g, á   ụ g,  uy trì và  ải tiế   ệ t ố g quả   ý   ất 

 ƣợ g theo Tiêu   uẩ  quố  gia T VN  SO 9001:2008 (HTQLCL) 

a. Tình hình thực hiện triển khai áp dụng HTQLCL vào hoạt động của Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (Chi cục TĐC) 

- Chi cục TĐC tiến hành xây dựng HTQLCL trên cơ sở tách từ HTQLCL 

của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) và được Công ty TNHH Tư vấn 

Quản lý Qu c tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tư vấn, Công ty TNHH WQA Việt Nam 

đánh giá chứng nhận và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 

Giấy chứng nhận theo Quyết định s  3084/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 

2012. HTQLCL của Chi cục TĐC luôn được duy trì, cụ thể: Ngày 17 tháng 12 

năm 2013, Công ty TNHH Chứng nhận DAS Việt Nam tiến hành đánh giá giám 

sát lần 1 và có Thông báo s  91/DAS/2014 về việc   ôn  b o kế  quả đ n   i  

 i m s   lần 1 TCVN ISO 9001:2008 HTQLCL được duy trì. Năm 2014, Quyết 

định s  19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, Chi 

cục TĐC tiến hành công b  phù hợp tiêu chuẩn qu c gia TCVN ISO 9001:2008 

theo Quyết định s  22/QĐ-TĐC ngày 01 tháng 12 năm 2014 và công b  lần 2 

theo Quyết định s  23/QĐ-TĐC ngày 21 tháng 9 năm 2016. HTQLCL của Chi 

cục TĐC luôn được cập nhật rà soát Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

và đánh giá mục tiêu chất lượng mỗi năm, đánh giá nội bộ, rà soát quy trình áp 

dụng theo kế hoạch duy trì hằng năm từ đó tinh gọn hệ th ng nhưng vẫn đảm 

bảo hiệu lực và hiệu quả. 

b. Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ 

tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi cục TĐC 
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S  phòng áp dụng chung hệ th ng: 04/04 phòng, 10 TTHC được đưa vào 

xây dựng và áp dụng HTQLCL (Phụ lục 1) và 07 quy trình thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

c. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ th ng tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp 

dụng HTQLCL 

Đã cử công chức liên quan tham gia các lớp đào tạo do Sở KH&CN tổ 

chức, các lớp đào tạo do Trung tâm Đào tạo (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng) tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo và đào tạo lại, hướng 

dẫn và hướng dẫn lại cho công chức của Chi cục TĐC n m r  được các yêu cầu 

của tiêu chuẩn, giảm thiểu các điểm không phù hợp trong quá trình giải quyết 

thủ TTHC cho tổ chức, công dân.  

d. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành lại bộ tài liệu của HTQLCL khi 

có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, lĩnh vực áp dụng, sự thay 

đổi của văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC 

Sau khi rà soát các quy trình: Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, 

cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo Thông tư s  09/2016/TT-

BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ); Sơ tuyển 

xét tặng Giải thưởng Chất lượng Qu c gia (theo Quyết định s  2085/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công b  một s  

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa). Chi cục 

TĐC đã sửa đổi, bổ sung, ban hành lại bộ tài liệu của HTQLCL theo Quyết định 

s  16/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 6 năm 2017. 

e. Sự tuân thủ của cơ quan đ i với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn qu c 

gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định 

có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan 

- Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL đ i với các lĩnh vực được 

công b  tại Chi cục TĐC trong năm 2016 (Kế hoạch ngày 01/01/2016), năm 

2017 (Kế hoạch s  10/KH-TĐC ngày 11/01/2017). 

- Ban hành Mục tiêu chất lượng: Quyết định s  05A/QĐ-TĐC ngày 

15/01/2016 về việc công b  Mục tiêu chất lượng năm 2016, Quyết định s  

06/QĐ-TĐC ngày 10/3/2017 về việc công b  Mục tiêu chất lượng năm 2017, 

Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016 vào ngày 11/01/2017. 

- Ban hành Chính sách chất lượng: Quyết định s  10/QĐ-TĐC ngày 

27/5/2015. 

- Hoạt động đánh giá nội bộ: Dự kiến trong tháng 9/2017, Chi cục TĐC sẽ 

tiến hành đánh giá nội bộ. 
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f. Việc tuân thủ thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác 

định trong HTQLCL 

- Đ i với các quy trình giải quyết TTHC (Quy trình: Kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; cấp lại giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm; công b  sử dụng dấu định lượng; điều chỉnh nội dung 

bản công b  sử dụng dấu định lượng; đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường 

đ i với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu; công b  hợp 

chuẩn, công b  hợp quy): Vận hành áp dụng theo quy trình đã xây dựng. 

- Đ i với các quy trình giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao (Quy trình kiểm tra: Tính pháp lý của phương tiện đo; phép đo trong 

thương mại bán lẻ; về đo lường đ i với hàng đóng gói sẵn; đ i với các cơ sở 

được công nhận khả năng kiểm định; nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng 

hóa lưu thông trên thị trường và Quy trình Thông báo về Hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại, quy trình hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại): 

Vận hành áp dụng theo quy trình đã xây dựng 

g. Hoạt động cải tiến trong HTQLCL 

Chi cục TĐC luôn rà soát để cải tiến HTQLCL nhằm đạt hiệu quả trong 

việc áp dụng. 

2. Tổ   ứ  t ự   iệ   á  quy đị   t i Quyết đị   số 19/2014/Q -TTg 

 gày 05/3/2014  ủa T ủ tƣớ g   í     ủ về việ  á   ụ g  TQL L vào 

   t đ  g  ủa  á   ơ qua , tổ   ứ  t u    ệ t ố g  à     í     à  ƣớ  

a. 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 (thành lập, kiện toàn Ban 

chỉ đạo ISO theo cơ cấu tổ chức mới; chỉ định đại diện Lãnh đạo; kế hoạch duy 

trì áp dụng HTQLCL hằng năm...) 

- Chi cục TĐC đã ban hành Quyết định s  07/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 

năm 2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt 

động quản lý nhà nước của Chi cục TĐC; chỉ định đồng chí Chi cục trưởng làm 

Đại diện Lãnh đạo. 

- Trong năm 2017, Chi cục TĐC đã xây dựng Kế hoạch s  10/KH-TĐC 

ngày 11 tháng 01 năm 2017 về việc duy trì, cải tiến HTQLCL đ i với các lĩnh 

vực được công b  tại Chi cục TĐC. 

b. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (Quyết 

định công b  HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn qu c gia TCVN ISO 9001:2008) 

Chi cục TĐC đã ban hành Quyết định s  23/QĐ-TĐC ngày 21 tháng 9 năm 

2016 về việc công b  HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn qu c gia TCVN ISO 
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9001:2008; Quyết định s  23/QĐ-TĐC ngày 21/9/2016 được công b  trên trang 

thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/ 

và niêm yết tại Phòng Hành chính - Tổng hợp của Chi cục TĐC. 

c. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL 

Đã cập nhật rà soát thường xuyên và xây dựng lại một s  quy trình: Cấp 

giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm (theo Thông tư s  09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ); Sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Qu c gia 

(theo Quyết định s  2085/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc công b  một s  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa). 

d. Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ thực hiện TTHC 

- Năm 2016: Không phát sinh hồ sơ. 

- Năm 2017: Giải quyết 02 hồ sơ thực hiện TTHC, các hồ sơ được giải 

quyết trước hạn, đúng quy trình đã xây dựng. 

(Cung cấp s  liệu tại phụ lục 2 đính kèm) 

e. Hoạt động áp dụng HTQLCL phục vụ công tác cải cách hành chính 

(CCHC) 

- Đã cập nhật 10 quy trình giải quyết các TTHC còn hiệu lực theo Quyết 

định s  2085/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016, Quyết định s  676/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 trên phần mềm một cửa của Sở KH&CN. 

- Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của 

UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai công tác CCHC luôn được các 

phòng rà soát thường xuyên. Các kết quả rà soát luôn được xem xét để đảm bảo 

sự phù hợp của HTQLCL với các văn bản liên quan. 

- Cung cấp s  liệu các TTHC đã cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử 

theo Phụ lục 1 đính kèm. 

I .  ÁN    Á TÌN   ÌN  T Ự     N 

1. N    xét, đá   giá  iệu quả  ủa việ  á   ụ g  TQL L t i   i  ụ  

T   

Qua một thời gian xây dựng và áp dụng HTQLCL, các phòng đã thực hiện 

t t và nhận thức tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của 

cơ quan. Việc áp dụng HTQLCL đã tạo động lực và hỗ trợ t t cho công tác 

CCHC, góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên 

thông”, nâng cao chất lượng hiệu quả xử lý công việc và quản lý, cung cấp dịch 

http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/
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vụ hành chính công, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tiếp cận 

các dịch vụ của cơ quan. 

a. Việc mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL phù hợp với việc thay 

đổi TTHC 

Bám sát các Quyết định công b  TTHC của UBND tỉnh Khánh Hòa và các 

văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất 

lượng, phòng chuyên môn đã thực hiện rà soát và thông báo cho Ban chỉ đạo 

ISO để điều chỉnh, cập nhật lại phạm vi áp dụng HTQLCL. 

b. Việc thực hiện các quá trình giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị 

Các hồ sơ của tổ chức/công dân đều được giải quyết đúng theo các quy 

trình đã thiết lập và đảm bảo đúng thời gian theo quy định. 

c. Công việc quản lý, điều hành của Lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ 

Đảm bảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; việc cử cán bộ tham gia các 

lớp tập huấn về ISO luôn được chú trọng. Hoạt động đo lường sự hài lòng của tổ 

chức/công dân đều được tiến hành hằng năm, thông qua kết quả thu thập sự 

phản hồi của tổ chức/công dân (hài lòng và chưa hài lòng) của Sở KH&CN (việc 

tiếp nhận và trả kết quả của các hồ sơ giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh 

vực TĐC đều thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở KH&CN). 

Trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực 

TĐC đều được giải quyết sớm hẹn nên công dân hài lòng với chất lượng dịch vụ 

hành chính công đ i với các kết quả giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực 

TĐC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở KH&CN. 

d. Giải quyết hồ sơ thực hiện TTHC; g n kết với việc thực hiện quy chế 

“một cửa”, “một cửa liên thông” 

Chi cục TĐC đã rà soát các bước thực hiện quy trình đảm bảo nhận và trả 

kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN tuân thủ Quy chế 

tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định s  3380/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 

của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Giải quyết hồ sơ thực hiện TTHC: Trong năm 2016 không phát sinh hồ sơ. 

Năm 2017 phát sinh 02 hồ sơ, 02 hồ sơ đều được giải quyết sớm hẹn so với thời 

gian quy định nên nhận được sự phản hồi t t của công dân. 

e. Đánh giá hoạt động áp dụng HTQLCL phục vụ cho công tác CCHC 

Hiện tại các quy trình giải quyết hồ sơ TTHC theo ISO phù hợp với quy 

trình giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. 

f. Đánh giá hiệu quả chung mà việc áp dụng HTQLCL mang lại trong toàn 

bộ hoạt động của Chi cục TĐC; trong công tác CCHC 
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- Việc áp dụng HTQLCL mang lại hiệu quả trong giải quyết công việc, tạo 

cho công chức làm việc một cách khoa học hơn, truy xuất tài liệu, hồ sơ và lưu 

giữ gọn gàng, ngăn n p. Việc quản lý và kiểm soát các hoạt động của Lãnh đạo 

Chi cục TĐC rất thuận lợi, tạo cho công chức có tư duy quản lý một cách có hệ 

th ng các công việc được phân công. 

- Trong công tác CCHC: Việc giải quyết hồ sơ cho công dân được thực 

hiện một cách khoa học, theo đúng trình tự và được th ng kê theo d i chặt chẽ 

hơn. 

2. Nêu   ữ g t u    ợi, k ó k ă , và  guyê    â   ủa   ữ g vấ  đề 

tồ  t i tr  g việ  xây  ự g, á   ụ g,  uy trì và  ải tiế   TQL L t i   i 

 ụ  

- Thuận lợi: Chi cục TĐC coi CCHC là khâu đột phá trong các nhiệm vụ 

trọng tâm cần thực hiện và là một nội dung của công tác CCHC tại chính Chi 

cục TĐC, vì vậy quá trình xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn qu c gia TCVN ISO 9001:2008 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ 

đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục TĐC. Các công chức được tạo điều kiện trong 

việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn các kiến thức về vận hành và cải tiến 

HTQLCL. 

- Khó khăn: Công chức làm công tác ISO luôn kiêm nhiệm nhiều việc 

chuyên môn khác do đó thời gian đầu tư cải tiến HTQLCL rất ít nên hiệu quả cải 

tiến chưa nhiều. 

Trên đây là báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL vào 

hoạt động của Chi cục TĐC./. 

Nơi nhận: 

- Sở KH&CN (VBĐT); 

- Lưu: VT, Hồ sơ ISO. 

     Ụ  TRƢỞN  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễ    ài Sơ  



Phụ  ụ  1 

D N  MỤ  T Ủ TỤ   ÀN    ÍN   ƢỢ   Ƣ  VÀO  ÂY DỰN , ÁP DỤNG HTQLCL; TÌNH HÌNH  ẬP N ẬT  Á  T Ủ 

TỤ   ÀN    ÍN  TRÊN P ẦN MỀM M T  Ử     N TỬ 

 

TT 

Tê  đơ  

vị t ự  

 iệ  

TTHC 

Tê  TT   á   ụ g  TQL L 

Số,  gày Quyết đị   

ban hành TTHC 

 ủa UBND tỉ   

 ã        t 

TTHC trên 

  ầ  mềm 

m t  ửa 

điệ  tử 

T ố g   ất 

giữa quy trì   

giải quyết 

TT   t iết 

    tr  g 

 TQL L với 

quy trình trên 

  ầ  mềm m t 

 ửa điệ  tử 

A 1 2 3 4 5 

  1. Đăng ký công b  hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận 

hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  2. Đăng ký công b  hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá 

của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  3. Đăng ký công b  hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận 

hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  4. Đăng ký công b  hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá 

của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  5. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  6. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đ i với 

phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu. 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 
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7. Thủ tục công b  sử dụng dấu định lượng. 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  8. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công b  sử dụng dấu 

định lượng. 

S  2085/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016 
X X 

  9. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các 

chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ, đường s t và đường thủy nội địa. 

S  676/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2017 
X X 

  10. Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm vận 

chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất 

ô- xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, đường s t và đường thủy nội địa 

S  676/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2017 
X X 
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P ụ  ụ 2 

BẢN  T ỐN  KÊ TÌN   ÌN    Ả  QUYẾT  Ồ SƠ T Ự     N T Ủ TỤ   ÀN  CHÍNH  

NĂM 2017 ( ẾN 24/8/2017) 
  

 

 

TT 

Tên 

t ủ tụ  

hành 

chính 

(TTHC) 

Tổng số 

hồ sơ 

thực hiện 

TTHC 

đã nhận 

vào 

Tổng số hồ 

sơ thực 

hiện TTHC 

đáp ứng 

yêu cầu  để 

giải quyết 

Kết quả giải quyết  ồ sơ t ự   iệ  TT    

 

Ghi 

chú 

 ồ sơ giải quyết 

sớm  ẹ   

 ồ sơ giải 

quyết đ  g  ẹ  

 ồ sơ giải quyết 

trễ  ẹ  

 ồ sơ đa g giải 

quyết ( ò  tr  g 

t ời    ) 

 ồ sơ  ó sai sót 

về quy trì   

 ồ sơ  ó sai sót 

về  ồ sơ đầu và  

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

Số 

 ƣợ g 
Tỷ  ệ % 

A (1) (2) (3) (4) (5) = (4) /(3) (6) (7) = (6) /(3) (8) (9) = (8) /(3) (10) (11) = (10) /(3) (12) (13) = (12) /(3) (14) (15) = (14) /(3) (16) 

1 

Kiểm tra 

chất lượng 

hàng hóa 

nhập khẩu 

(hàng hóa 

thuộc trách 

nhiệm 

quản lý của 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ) 

1 1 1 100% 

           

2 

Đăng ký 

công b  

hợp chuẩn 

dựa trên 

kết quả 

chứng 

nhận hợp 

chuẩn của 

tổ chức 

chứng 

nhận hợp 

1 1 1 100% 
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chuẩn độc 

lập 

 Tông cộng 2 2 2             
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