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Phần 1 
 GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu 
chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở 
Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là KHNC) Khánh Hòa; các yêu cầu của 
Hệ thống chất lượng; danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành, … để Lãnh 
đạo và cán bộ chủ chốt của Sở KHCN Khánh Hòa làm cơ sở điều hành Hệ thống 
quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 (sau đây viết tắt là HTQLCL ISO 9001:2008). 

1.1. Lịch sử hình thành 

- Ngày 21/10/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1809 UB/TC 
thành lập Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật và giao nhiệm vụ cho Uỷ ban. Địa chỉ 
số 11 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang; Văn phòng: số 50, đường Trần 
Phú, thành phốNha Trang, dùng làm Thư viện KHKT thuộc Uỷ ban. 

- Ngày 20/11/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1089 UB-TC 
thành lập Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Khánh. 

- Tháng 08/1983, đổi tên là Ban KH&KT tỉnh Phú Khánh. 

- Ngày 09/7/1988, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1130/UB đổi 
tên và sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Ủy ban KH&KT tỉnh. 

- Tháng 11/1989, Ban KH&KT Phú Khánh đổi tên thành Ban KH&KT 
Khánh Hòa. 

- Ngày 05/11/1993, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 2492/UB 
đổi tên Ban KH&KT Khánh Hòa thành Sở KHCN&MT Khánh Hòa. 

- Ngày 24/3/2004, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 
83/2004/UBND đổi tên Sở KHCN&MT Khánh Hòa thành Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

- Ngày 31/12/2008, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 
3292/QĐ-UBND, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Ngày 08 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết 
định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa. 

 Qua 4 năm triển khai, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008, Sở Khoa học và 
Công nghệ Khánh Hòa bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần 
giải quyết công việc của tổ chức và công dân được nhanh chóng, đúng thời gian 
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quy định theo những quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Trên cơ sở đó, Sở KHCN 
Khánh Hòa tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

 Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa cam kết thực hiện đúng và đầy đủ 
nội dung chính sách chất lượng đã cam kết. 
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1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ: 
1.2.1: Sơ đồ tổ chức: 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

* Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng HTQLCL độc lập. 

* Các đơn vị:Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2008.
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1.2.2. Vị trí, chức năng 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát 
triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu 
trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản 
lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng của Sở theo quy định của pháp luật. 

1.3. Thành tích đã đạt được 

- Thủ tướng chính phủ tặng: 

+ Chính phủ tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 
năm 2014. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ tặng: 

+ Bằng khen về tham gia và đóng góp tích cực cho Chợ Công nghệ và 
Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây nguyên năm 2011 (Quyết định số 
2076/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2011). 

 + Bằng khen thành tích trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng 
và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (Quyết định số 
808/QĐ-BKHCN ngày 16/4/2013). 

+  Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý an toàn bức xạ 
và hạt nhân giai đoạn 2008 – 2012 (Quyết định số 2034/QĐ-BKHCN ngày 
15/7/2013). 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh tặng: 

 + Khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2010 (Quyết định số 
422/QĐ-UBND ngày 15/02/2011). 

 + Khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2012 (Quyết định số 
562/QĐ-UBND ngày 28/02/2013). 

+ Khen thưởng thành tích xuất sắc toàn diện của khối thi đua các Sở Quản 
lý Nhà nước năm 2012 (Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 07/3/2013). 

+ Khen thưởng thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính 
năm 2012 (Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 23/01/2013). 

+ Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác triển khai xây dựng và 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2011 – 2013 (Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 23/09/2014). 

+ UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối 
các Sở Quản lý Nhà nước năm 2014. 
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PHẦN 2 
PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa được 
xây dựng, áp dụng cho các phòng ban như sau: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị 
trường công nghê, Phòng Quản lý Chuyên ngành, Phòng Quản lý Khoa học và Công 
nghệ cơ sở, Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế hoạch Tài chính, 
Thanh tra Sở. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ không thuộc hệ 
thống nhưng có thể vận dụng các quy trình vào quá trình thực hiện công việc chuyên 
môn. 

Các Phòng không thực hiện thủ tục hành chính sẽ thực hiện các quy trình 
chung, các phòng có thực hiện thủ tục hành chính ngoài việc thực hiện các quy trình 
chung cần tuân thủ các quyết định có liên quan sau: 

- Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị 
hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: 
hoạt động khoa học và công nghệ). 

- Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa Về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa. 

-  

STT Tên quy trình/ Thủ tục hành chính 
Ký hiệu  
tài liệu 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1.1 QT cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ 
QT/SKHCN/ĐKHĐ 

1.1.1. 1Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu 
cho tổ chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.2. 1Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.3. 1Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan 
quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công 
nghệ 

 

1.1.4. 1Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học 
và công nghệ 

 

1.1.5. 1Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ 
quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học 
và công nghệ 

 

1.1.6. 1Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ 
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1.1.7.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và 
công nghệ 

 

1.1.8.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.9.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng 
nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất 

 

1.1.10.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy 
chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị 
rách, nát 

 

1.1.11.  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 
công nghệ 

 

1.1.12.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.13.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.14.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

 

1.1.15.  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký 
thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh 

 

1.1.16.  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại 
diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị 
mất 

 

1.1.17.  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 
nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động 
bị rách, nát 

 

1.2 QT cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ 

QT/SKHCN/CNDN 

1.2.1. 1Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ. 

 

1.2.2. 1Đăng ký chuyển đổi tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp khoa 
học và công nghiệp. 

 

1.2.3.  Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa  
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học và công nghệ do thất lạc, rách nát. 

1.3 Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

QT/SKHCN/ĐKKQ
-NS 

1.4 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ không sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

QT/SKHCN/ĐKKQ
-KNS 

1.5 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ được mua bằng 
ngân sách nhà nước. 

QT/SKHCN/ĐKTT
KQ-MBNS 

II LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN 
2.1 QT cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 

chuẩn đoán trong y tế 
QT/SKHCN/XQ 

2.1.1.  - Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế. 

 

2.1.2.  - Cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

 

2.1.3.  - Cấp gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

 

2.1.4.  - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử dụng thiết bị 
X-quang chẩn đoán trong y tế. 

 

2.2 QT cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị X-
quang chuẩn đoán trong y tế 

QT/SKHCN/KBXQ 

2.3 QT cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ QT/SKHCN/CCBX 
2.3.1 - Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.  
2.3.2 - Cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ.  
III LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 
3.1 Quy trình xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển 

giao công 
QT/SKHCN/CGCN 

 
3.1.1 

 
 

 nghệ: 
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 
giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm 
quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

 

 
3.1.2 

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa 
đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những 
trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học 
và Công nghệ) 

 

IV LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
4.1 QT cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện QT/SKHCN/GĐSHCN 
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hoạt động  giám định Sở hữu công nghiệp: 
 

4.1.1 
 

- Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt 
động giám định Sở hữu công nghiệp. 

 

 
4.1.2 

- Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện 
hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp. 

 

V LĨNH VỰC HỘI, TỐ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 
5.1 QT Công nhận Ban vận động thành lập hội 

hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ  

QT/SKHCN/CNBTLH 

Tất cả các lĩnh vực trên đều được kiểm soát chặt chẽ từ khi tiếp nhận hồ sơ của 
khách hàng cho đến khi chuyển giao kết quả cuối cùng, trên cơ sở các quy định của 
văn bản pháp luật liên quan cũng như các yêu cầu của HTQLCL này.  
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PHẦN 3 
NGOẠI LỆ ÁP DỤNG VÀ LÝ GIẢI 

 

Do đặc thù của dịch vụ hành chính công, HTQLCL của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Khánh Hòa xác định không áp dụng các điều khoản của TCVN 
ISO 9001:2008 sau:  

- Điều khoản 7.3 – Thiết kế và phát triển “sản phẩm”: Quá trình thực hiện 
đều phải được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, cho nên việc 
thiết kế và phát triển “sản phẩm” là hoàn toàn không có. 

- Điều khoản 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và 
cung cấp dịch vụ có kết quả đầu ra không thể kiểm tra xác nhận vì kết quả đầu ra 
của các hoạt động liên quan đều được kiểm tra xác nhận bởi cấp có thẩm quyền, 
bằng chứng của việc kiểm tra là “chữ ký xác nhận của lãnh đạo phòng”, trước 
khi được trình đến cấp ra quyết định. 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cam kết tất cả các 
ngoại lệ này không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công cung cấp 
cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan và các bên quan tâm khác. 

 

 

 

PHẦN 4 

MÔ TẢ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH 

(xem phụ lục 1) 
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PHẦN 5 

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 

(Danh mục tài liệu nội bộ) 

STT TÊN TÀI LIỆU KÝ HIỆU 

ĐIỀU 
KHOẢN 

TCVN ISO 
9001:2008 

1. Sổ tay chất lượng STCL 4.2.2 

2. Quy trình kiểm soát tài liệu  QT 01 4.2.3 

3. Quy trình kiểm soát hồ sơ QT 02 4.2.4 

4. Quy trình đánh giá nội bộ QT 03 8.2.2 

5. Quy trình kiểm soát sản phẩm 
không phù hợp 

QT 04 8.3 

6. Quy trình hành động khắc phục QT 05 8.5.2 

7. Quy trình hành động phòng ngừa QT 06 8.5.3 

8. Quy trình xem xét của lãnh đạo  QT/SKHCN/XXLĐ 5.6 

9. Các Quy trình liên quan đến các 
thủ tục hành chính của Sở KHCN 

 7.2, 7.5, 
8.2.3, 8.2.4 
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PHẦN 6 
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 
 

Điều khoản ISO Tài liệu viện dẫn 

4. Hệ thống quản lý chất lượng  
4.1. Yêu cầu chung 
 

 Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá trình 
thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) 

 Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh 
mục tài liệu nội bộ) 

4.2. Yêu cầu về hệ 
thống tài liệu 

 

4.2.1. Khái quát  Toàn bộ tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của 
Sở KH&CN (Danh mục tài liệu nội bộ) 

 Các hồ sơ phát sinh để cung cấp bằng chứng về sự phù 
hợp với các yêu cầu và hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của 
hệ thống quản lý chất lượng 

4.2.2. Sổ tay chất 
lượng 

Sổ tay chất lượng – STCL  

4.2.3. Kiểm soát tài 
liệu 

 Nhằm đảm bảo kiểm soát đầy đủ hệ thống tài liệu bao 
gồm: Tài liệu nội bộ (do Sở ban hành) và Tài liệu có nguồn 
gốc từ bên ngoài (các văn bản pháp quy và các tài liệu không 
do Sở ban hành nhưng áp dụng cho các quá trình nghiệp vụ 
của Sở) 

 Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát tài liệu (QT 01) 

4.2.4. Kiểm soát hồ sơ  Nhằm đảm bảo kiểm soát đầy đủ các hồ sơ phát sinh 
để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và 
hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của HTQLCL. 

 Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT 02) 

5. Trách nhiệm của Lãnh đạo  

5.1. Cam kết của Lãnh 
đạo 

Lãnh đạo Sở cam kết về việc thực hiện hệ thống quản lý 
chất lượng và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống 
như: 

 Truyền đạt cho mọi người về tầm quan trọng của việc 
đáp ứng yêu cầu khách hàng (tổ chức/công dân) cũng như 
yêu cầu của pháp luật. 

 Xây dựng và phổ biến Chính sách chất lượng cho toàn 
thể cán bộ nhân viên (Phụ lục 2). 

 Xây dựng Mục tiêu chất lượng của Sở và các đơn vị, phòng 
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ban (dưới đây gọi tắt là các đơn vị) - Phụ lục 3, 4. 

 Định kỳ tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo. 

 Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực. 

5.2. Hướng vào khách 
hàng (Tổ chức/công 
dân) 

Lãnh đạo Sở đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được 
xác định và đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách 
hàng (Tổ chức/công dân) 

Xem phần 7.2.1  Xác định các yêu cầu liên quan đến sản 
phẩm 

Xem phần 8.2.1  Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng. 

5.3. Chính sách chất 
lượng 

Chính sách chất lượng của Sở 

5.4. Hoạch định.  

5.4.1. Mục tiêu chất 
lượng 

 Mục tiêu chất lượng của Sở và các bộ phận đảm bảo đo 
lường được và phù hợp với Chính sách chất lượng của Sở 
(Phụ lục 3, 4) 

 Báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lượng (Phụ lục 5) 

5.4.2. Hoạch định hệ 
thống quản lý chất 
lượng    

 Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá trình 
thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) 

 Hệ thống tài liệu nội bộ của Sở (Danh mục tài liệu nội 
bộ). Khi hệ thống tài liệu có thay đổi thì vẫn luôn đảm bảo 
tính nhất quán như đã hoạch định. 

5.5. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin. 

5.5.1. Trách nhiệm và 
quyền hạn 

 Sơ đồ tổ chức của Sở 

 Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ 

5.5.2. Đại diện của 
Lãnh đạo   

Quyết định phân công nhiệm vụ cho Đại diện chất lượng - 
Trưởng Ban ISO (Quyết định thành lập Ban ISO) 

5.5.3. Trao đổi thông 
tin nội bộ 

Sở cam kết thực hiện và duy trì các cuộc họp nội bộ hoặc 
phương tiện điện tử để trao đổi thông tin nội bộ của các ban 
và các thông tin về hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng. 

5.6. Xem xét của Lãnh 
đạo 

 Lãnh đạo của Sở cam kết định kỳ tổ chức họp xem xét 
hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hệ thống luôn thích 
hợp, thỏa đáng có hiệu lực và qua đó đánh giá được các cơ 
hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý chất 
lượng (bao gồm cả thay đổi về Chính sách và Mục tiêu chất 
lượng). 

 Tài liệu liên quan: Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo 
(nếu có) 

6. Quản lý nguồn lực 
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6.1. Cung cấp nguồn 
lực 

Lãnh đạo Sở đảm bảo đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu 
của tổ chức/ cá nhân thông qua việc cung cấp các nguồn lực 
cần thiết để xây dựng, thực hiện, duy trì và thường xuyên cải 
tiến HTQLCL như: 

 Nguồn nhân lực, 

 Cơ sở vật chất, 

 Môi trường làm việc 

6.2 Nguồn nhân lực Lãnh đạo Sở đảm bảo những người thực hiện các công việc 
ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm phải có năng lực trên cơ 
sở được giáo dục, đào tạo và có kỹ năng kinh nghiệm thích 
hợp. 

6.2.2. Năng lực nhận 
thức và đào tạo 

Công tác đào tạo hàng năm của Sở liên quan đến kế hoạch 
hàng năm của Sở Nội vụ và UBND cấp tỉnh. 

6.3. Cơ sở hạ tầng 
 
 
 
 
 

Sở KH&CN đảm bảo cung cấp và duy trì cơ sở vật chất 
cần thiết để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu về dịch vụ 
hành chính. Cơ sở vật chất bao gồm: 

 Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm 
theo. 

 Trang thiết bị (phần cứng và phần mềm). 

 Dịch vụ hỗ trợ (vận chuyển và trao đổi thông tin) 

 Xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt 
được sự phù hợp với yêu cầu của sản phẩm. 

6.4. Môi trường làm 
việc  

7. Cung cấp dịch vụ (tạo sản phẩm) 

7.1. Hoạch định việc 
cung cấp dịch vụ (tạo 
sản phẩm)  

 Sở KH&CN triển khai các quá trình cần thiết đối với 
việc thực hiện các công việc và các quá trình đảm bảo có sự 
nhất quán. 

 Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá 
trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) 

 Các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động của 
Sở (Danh mục tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài) 

 Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh 
mục tài liệu nội bộ) 

7.2. Các quá trình liên 
quan đến Tổ chức, 
người dân 

 

7.2.1. Xác định các 
yêu cầu liên quan đến 
sản phẩm 

Sở KH&CN xác định: 

 Yêu cầu hồ sơ đầu vào khách hàng nộp (bao gồm cả 
hoạt động trả kết quả và sau khi trả kết quả) 
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 Yêu cầu không được khách hàng công bố nhưng cần 
thiết cho việc sử dụng cụ thể hoặc sử dụng dự kiến khi đã 
biết. 

 Yêu cầu về chế định và pháp luật liên quan đến sản 
phẩm/ dịch vụ. 

 Mọi yêu cầu khác do Sở xác định 

Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng 
ban chuyên môn và văn bản pháp quy liên quan. 

7.2.2. Xem xét các 
yêu cầu liên quan đến 
sản phẩm 

Sở KH&CN xem xét đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hồ 
sơ đầu vào để đảm bảo hồ sơ phù hợp trước khi cam kết về 
việc xử lý, thẩm định hồ sơ và trả kết quả cho khách hàng và 
đảm bảo rằng: 

 Yêu cầu về sản phẩm được định rõ. 

 Yêu cầu khác với quy định hoặc văn bản pháp quy phải 
được xử lý, giải quyết. 

 Sở có khả năng đáp ứng các yêu cầu đã định.  

Hồ sơ của việc xem xét phải được lưu giữ. 

Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng 
chuyên môn và các văn bản pháp quy liên quan. 

7.2.3. Trao đổi thông 
tin với khách hàng 

Sở KH&CN đảm bảo sắp xếp có hiệu quả việc trao đổi 
thông tin của khách hàng liên quan đến: 

 Thông tin về sản phẩm 

 Xử lý các yêu cầu của khách hàng khi có thay đổi. 

 Phản hồi của khách hàng (kể cả các khiếu nại) 

Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các đơn vị 
chuyên môn và các văn bản pháp quy liên quan. 

7.3. Thiết kế và phát 
triển 

Phần lớn các Cơ quan hành chính nhà nước tiến hành các 
công việc phải theo chức năng, nhiệm vụ do cấp trên giao và 
các công việc đó phải theo quy định trong hệ thống các văn 
bản pháp quy; nên không thực hiện việc thiết kế - triển khai 
công việc mới 

7.4. Mua hàng  Sở mua hàng theo đúng quy định của pháp luật 

 Sở KH&CN đảm bảo kiểm soát việc mua hàng và dịch 
vụ quan trọng bên ngoài phục vụ cho giải quyết công việc 
của mình; đảm bảo hàng hóa và dịch vụ quan trọng mua 
ngoài phù hợp với yêu cầu đề ra. 

 Sở KH&CN tìm hiểu, chọn lựa nguồn cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ quan trọng từ bên ngoài và chỉ chấp nhận các 
hàng hóa-dịch vụ đó sau khi đã kiểm tra, xác nhận là đạt yêu 
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cầu. Hàng hóa hay dịch vụ quan trọng nào phát hiện có sai lỗi 
phải xử lý theo các hình thức thích hợp. 

 Các kết quả theo dõi, đánh giá nguồn cung cấp và hàng 
hóa, dịch vụ mua vào được lưu giữ hồ sơ. 

Lưu ý: 

 Chỉ xem xét kiểm soát đối với các hàng hóa, dịch vụ quan 
trọng như thiết bị đo lường thí nghiệm - thông tin, sử dụng 
chuyên gia tư vấn, đào tạo…; 

 Phần này thường liên quan tới các Cơ quan hành chính 
Nhà nước thuộc khối sự nghiệp (nghiệp vụ - kỹ thuật); 

 Những chỉ dẫn của cấp trên, những phần đóng góp theo 
chức năng của các cơ quan liên quan, những đóng góp của 
các Chuyên gia bên ngoài để giải quyết công việc của Cơ 
quan cũng được coi như là dịch vụ bên ngoài phải được kiểm 
soát. 

7.5. Cung cấp dịch vụ  

7.5.1. Kiểm soát quá 
trình thực hiện và 
cung cấp dịch vụ công 

 Sở KH&CN đảm bảo lập kế hoạch, tiến hành thực hiện 
và cung cấp dịch vụ công trong điều kiện được kiểm soát trên 
cở sở: 

- Có sẵn những thông tin về đặc điểm, yêu cầu của công 
việc; 

- Có sẵn những Quy trình, Hướng dẫn công việc ứng với 
các quá trình và ở nơi cần thiết; 

- Việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện kỹ 
thuật; 

- Việc thực hiện các hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá; 

- Thực hiện việc chuyển giao kết quả công việc cho khách 
hàng và việc tiếp tục xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh 
sau đó (nếu có). 

 Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh 
mục tài liệu nội bộ) 

7.5.2. Xác nhận giá trị 
sử dụng của các quá 
trình cung cấp dịch vụ 

Đối với những công việc mà kết quả đầu ra không thể 
kiểm tra xác nhận ngay được Sở đảm bảo thực hiện đầy đủ 
các nội dung sau:  

 Xác định chuẩn mực để xem xét và phê duyệt các quá trình;  

 Phê duyệt về thiết bị và trình độ con người để thực hiện 
công việc đó;  

 Các phương pháp và thủ tục cụ thể phải thực hiện và các 
yêu cầu về hồ sơ được lưu giữ. 
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7.5.3. Nhận biết và 
xác định nguồn gốc 

Sở KH&CN đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Khi cần thiết, có thể nhận biết văn bản/hồ sơ trong suốt 
quá trình thực hiện. 

 Nội dung nhận biết là trạng thái của quá trình xử lý văn 
bản (như ký tắt, v.v.) tương ứng với các yêu cầu theo dõi và 
đo lường. 

 Khi có yêu cầu, xác định nguồn gốc của văn bản/ hồ sơ 
được thực thực hiện thông qua việc lưu trữ đầy đủ các hồ sơ 
công việc. 

 Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất 
lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ). 

 Các sổ theo dõi trong quá trình xử lý công việc. 

7.5.4. Tài sản của 
khách hàng 

 Trong quá trình tiếp nhận và xử lý các văn bản/hồ sơ của 
các tổ chức/công dân, Sở đảm bảo, các đơn vị phải nhận biết, 
lưu giữ, bảo quản, bảo mật các thông tin trong văn bản/hồ sơ 
của tổ chức/công dân cung cấp. Nếu xảy ra trường hợp hồ sơ 
bị mất, bị hư hỏng thì Sở KH&CN sẽ phải thông báo cho tổ 
chức/công dân được biết và có cách khắc phục. Đồng thời, 
lập và lưu hồ sơ về các trường hợp xảy ra. 

 Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất 
lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) 

7.5.5. Bảo toàn sản 
phẩm 

Hồ sơ phải được bảo quản ngay từ khi được tiếp nhận, 
trong quá trình xử lý và lưu trữ. 

Trong quá trình tiến hành giải quyết công việc hoặc sau 
khi giải quyết xong công việc, thì các hồ sơ, văn bản, v.v. 
điều phải được sắp xếp, lưu giữ và bảo quản đầy đủ và an 
toàn. 

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT 02 ) 

7.6. Kiểm soát 
phương tiện theo dõi 
và đo lường 

Trong những hoạt động hành chính nào đó mà có sử dụng 
phương tiện đo lường và theo dõi thì cần: 

 Xác định rõ phương tiện đo và phép đo; 

 Thực hiện việc hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định của 
quản lý đo lường (đảm bảo tính thống nhất và đúng đắn); 

 Được bảo quản không để xảy ra hư hỏng hoặc giảm giá 
trị (ảnh hưởng tới độ chính xác của các kết quả đo). Khắc 
phục kịp thời những sai hỏng, hiệu chuẩn hay kiểm định lại 
trước khi đưa ra sử dụng. 

 Phần mềm được sử dụng để đo lường và theo dõi các 
yêu cầu nhất định phải được phê duyệt trước khi cho áp 
dụng. 
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 Lưu giữ hồ sơ và kiểm soát phương tiện đo lường. 

8. Đo lường, phân tích và cải tiến 

8.1. Khái quát Sở KH&CN đảm bảo hoạch định và triển khai các quá 
trình theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến cần thiết để: 

 Chứng tỏ các công việc luôn phù hợp với yêu cầu quy 
định 

 Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn phù hợp  

 Thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản 
lý chất lượng 

8.2. Theo dõi và đo 
lường 

 

8.2.1. Sự thỏa mản 
của tổ chức/công dân 

Sở KH&CN áp dụng các biện pháp thích hợp để theo dõi 
sự thỏa mãn của tổ chức/công dân đối với dịch vụ hành chính 
công và có những biện pháp phù hợp để luôn luôn có được sự 
thỏa mãn từ phía tổ chức/công dân. 

Sở KH&CN xây dựng và duy trì việc thực hiện quá trình 
này nhằm thu thập sự phản hồi của tổ chức/công dân (Hài 
lòng và chưa hài lòng) theo định kỳ mỗi năm một lần bằng 
việc lập Kế hoạch thực hiện (Phụ lục 6),  bảng câu hỏi (Phụ 
lục 7), tổng hợp kết quả đánh giá của tổ chức/ công dân (Phụ 
lục 8) 

8.2.2. Đánh giá nội bộ Định kỳ, Sở KH&CN tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ 
theo kế hoạch để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng: 

 Phù hợp với các nội dung đã hoạch định (xem phần 7.1) 
đối với: yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, của pháp luật 
và do Sở KH&CN quy định. 

 Hệ thống được áp dụng có hiệu lực và được duy trì. 

Tài liệu liên quan: Đánh giá nội bộ  

8.2.3. Theo dõi và đo 
lường các quá trình 

 Sở KH&CN thực hiện việc theo dõi quá trình thực hiện, 
đo lường thời gian thực hiện các công việc và khi công việc 
không đạt kết quả theo hoạch định, Sở KH&CN sẽ tiến hành 
việc khắc phục và hành động khắc phục để đảm bảo công 
việc luôn phù hợp. 

 Tài liệu liên quan: 

- Các hướng dẫn thủ tục thực hiện tại các đơn vị chuyên 
môn. 

- Các sổ theo dõi kết quả xử lý công việc tại các đơn vị 
chuyên môn (theo mẫu tại Phụ lục 9) 

- Quy trình hành động khắc phục (QT 05) 
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- Quy trình hành động phòng ngừa (QT 06) 

8.2.4. Theo dõi và đo 
lường kết quả công 
việc 

 Sở KH&CN thực hiện việc xem xét, thẩm định và chỉ 
thông qua khi các hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp 
luật. 

 Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất 
lượng của Sở KH&CN (Danh mục tài liệu nội bộ). 

 Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc tại các đơn vị 
chuyên môn (theo mẫu của phần mềm một cửa điện tử) 

8.3. Kiểm soát vấn đề 
không phù hợp 

Sở KH&CN đảm bảo các tài liệu/hồ sơ không phù hợp, 
không hợp lệ (các không đầy đủ về số lượng, chủng loại, nội 
dung không đảm bảo đúng quy định) được nhận biết và kiểm 
soát việc khắc phục như điều chỉnh, bổ sung, nhân nhượng 
hoặc trả lại và được kiểm tra sau đó để đảm bảo tài liệu/hồ sơ 
đáp ứng được các yêu cầu quy định của pháp luật.  

Trường hợp vấn đề không phù hợp chỉ được phát hiện sau 
khi đã chuyển giao kết quả cho khách hàng (quyết định, kết 
quả thẩm định...) và khách hàng đã sử dụng các kết quả này 
thì Sở KH&CN sẽ có hành động thích hợp để tránh gây ra tác 
động hậu quả tiềm ẩn của sự không phù hợp được phát hiện 

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát sản phẩm không 
phù hợp (QT 04) 

8.4. Phân tích dữ liệu Sở KH&CN đảm bảo xác định, thu thập và phân tích các 
dữ liệu tương ứng để chứng tỏ sự thích hợp và tính hiệu lực 
của hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá xem xét sự cải 
tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. 
Việc lập báo cáo được các đơn vị thực hiện định kỳ 03 
tháng/lần (mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành 
chính - Phụ lục 10) và chuyển Ban ISO và Lãnh đạo để theo 
dõi thực hiện. 

8.5. Cải tiến   

8.5.1. Cải tiến thường 
xuyên 

Sở KH&CN thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống 
quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng Chính sách chất 
lượng, Mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, phân tích dữ 
liệu, các hành động khắc phục và phòng ngừa và kết quả 
cuộc họp xem xét của lãnh đạo. 

Tài liệu liên quan: Quy trình đánh giá nội bộ (QT 03); Quy 
trình hành động khắc phục (QT 05); Quy trình hành động 
phòng ngừa (QT 06) 

8.5.2. Hành động khắc 
phục 

Sở KH&CN đảm bảo thực hiện hành động nhằm loại bỏ 
các nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái 
diễn lặp lại. 
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Tài liệu liên quan: Quy trình hành động khắc phục (QT 
05) 

8.5.3. Hành động 
phòng ngừa 

Sở KH&CN đảm bảo thực hiện hành động nhằm loại bỏ 
các nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn 
sự xuất hiện. 

Tài liệu liên quan: Quy trình hành động phòng ngừa (QT 
06) 

 


