
 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống  

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 
 

  

Trên cơ sở ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

1813/SKHCN-TĐC ngày 08/11/2022 về việc kiểm tra thực hiện và xây dựng 

ISO hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp báo cáo kết quả xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

theo TCVN ISO 9001: 2015 tại đơn vị năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng 

HTQLCL  

 1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và áp dụng 

ISO tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc 

 Trên cơ sở ý kiến của Đoàn thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 

2021 của tỉnh, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, 

cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở và các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc. Trong năm, trên cơ sở các phương hướng, nhiệm vụ 

được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và thực tiễn hoạt 

động của ngành, Sở đã đề ra mục tiêu chất lượng năm 2022
1
. Căn cứ Kế 

hoạch CCHC của tỉnh, Kế hoạch ISO của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở đã 

ban hành Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022
2
; ban hành Kế hoạch khắc 

phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021
3
, trong đó 

có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục hạn chế liên quan đến xây dựng 

ISO hành chính; ban hành Công văn số 216/STP-VP ngày 15/3/2022 đề nghị 

các Phòng, Trung tâm thuộc Sở rà soát, thống kê các hoạt động cần xây dựng 

thành quy trình ISO nội bộ. 

 Bên cạnh đó, Sở cũng đã tích cực trong việc nghiên cứu, tham gia góp 

ý các nội dung liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo 

                                           
1
 Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 09/02/2022 của Sở Tư pháp về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 

2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. 
2
 Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 13/01/2022 của Sở Tư pháp về việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022. 
3
 Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh năm 2021. 
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của tỉnh hoặc đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, như: Công văn số 

249/STP-VP ngày 28/3/2022 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và áp 

dụng ISO hành chính giai đoạn 2022-2030; Công văn số 561/STP-VP ngày 

28/6/2022 về việc góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ Chỉ số chấm điểm 

CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-UBND; Công văn số 

758/STP-VP ngày 19/8/2022 về việc góp ý dự thảo Báo cáo sửa đổi Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

áp dụng HTQLCL 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;...  

Nhờ quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành, việc xây dựng, cải tiến 

HTQLCL ISO 9001: 2015 trong năm 2022 có những tín hiệu tích cực hơn so với 

các năm trước. Nhận thức về hệ thống, chính sách chất lượng, mục tiêu chất 

lượng của Sở của công chức, viên chức, người lao động được nâng lên rõ rệt. 

 1.2. Công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ về ISO hành chính 

 - Số lượt cán bộ được cử đi đào tạo tập huấn về ISO 9001: 2015: 02 lượt. 

- Số lớp tập huấn về ISO 9001: 2015 được đơn vị tổ chức trong năm: 

Sở không tổ chức lớp tập huấn riêng về ISO hành chính. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại đơn vị 

Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện ISO tại các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, lồng ghép nội dung 

này vào Kế hoạch kiểm tra công vụ
4
 và Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành 

chính năm 2022
5
. Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2022, Sở đã thực hiện 

kiểm tra việc thực hiện ISO hành chính tại 07/09 Phòng, Trung tâm thuộc Sở, 

gồm: Văn phòng Sở, Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp 

luật, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công chứng số 1, Phòng 

Công chứng số 2. Kết quả kiểm tra cho thấy việc áp dụng ISO hành chính ở 

các đơn vị khá nghiêm túc, các quy trình bám sát các quy định của pháp luật 

và thực tiễn giải quyết tại các đơn vị; 04/04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã xây 

dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015. 

2. Kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống tại cơ quan 

2.1. Việc áp dụng các quy trình, hướng dẫn, yêu cầu của hệ thống 

- Kiểm soát thông tin dạng văn bản: 

+ Kiểm soát tài liệu nội bộ (ban hành, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý 

chất lượng): Việc viết mới, sửa đổi tài liệu, phân phối tài liệu được các Phòng 

chuyên môn, Ban Chỉ đạo ISO của Sở thực hiện bám sát theo quy trình kiểm 

soát thông tin dạng văn bản đã công bố. 

                                           
4
 Kế hoạch số 121/KH-STP ngày 04/5/2022 của Sở Tư pháp về kiểm tra công vụ năm 2022. 

5
 Kế hoạch số 267/KH-STP ngày 09/8/2022 của Sở Tư pháp về tự kiểm tra CCHC năm 2022. 
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 + Kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài: Các tài liệu có nguồn gốc 

bên ngoài (được gửi đến từ các tổ chức, cá nhân) được tiếp nhận qua Văn thư, 

đóng dấu văn bản đến và thực hiện quy trình xử lý, lưu trữ theo đúng quy 

định. Việc khai thác tài liệu từ Internet để sử dụng được kiểm soát chặt chẽ, 

theo đó, công chức, viên chức phải tra cứu, tải về từ các nguồn chính thống 

như Cổng Thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương,... 

+ Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, hồ sơ: Hiện nay, Sở Tư pháp đã thực hiện 

lập hồ sơ điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc song song với việc lưu trữ hồ 

sơ bằng bản giấy, do đó, việc tra cứu hồ sơ được thực hiện dễ dàng, thuận 

tiện, tiết kiệm được thời gian. 

+ Kiểm soát rủi ro, cơ hội: Trên cơ sở xác định rõ bối cảnh, những yếu 

tố có thể tác động đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

ngành (như: tình hình thế giới, trong nước, các văn bản pháp luật có liên 

quan, tình hình tổ chức bộ máy của Sở;...), Sở Tư pháp đã đề ra nhiều giải 

pháp để kiểm soát rủi ro, giải quyết khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt trong bối 

cảnh khối lượng công việc được giao cho ngành Tư pháp ngày càng tăng, có 

nhiều việc mới và khó nhưng biên chế được giao có hạn, vẫn còn thiếu 04/30 

biên chế công chức được giao, Sở Tư pháp đã thường xuyên có sự điều chỉnh 

và phân phối nhiệm vụ giữa các Phòng, các cá nhân để kịp thời hoàn thành 

nhiệm vụ.  

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ năm 2022: 

+ Số lần đánh giá trong năm: 01 lần. 

+ Thời gian tổ chức cuộc đánh giá gần nhất: Tháng 8/2022. 

+ Điểm không phù hợp nhẹ, không phù hợp nặng, điểm lưu ý: Qua 

đánh giá nội bộ, đã phát hiện có 01 điểm không phù hợp nhẹ (Chưa kịp thời 

cập nhật, sửa đổi TTHC trong lĩnh vực Luật sư); 05 điểm khuyến nghị (liên 

quan đến đề nghị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, 

phục vụ chỉ đạo, điều hành; lưu trữ hồ sơ;...). 

+ Việc thực hiện hành động khắc phục tại cuộc đánh giá gần nhất: Các 

điểm không phù hợp đã được chỉ ra sau đánh giá tại các quy trình giải quyết 

TTHC đã được khắc phục, sửa đổi và đưa vào dự thảo Quyết định công bố 

danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC trình UBND tỉnh; các quy 

trình giải quyết công việc nội bộ đã được khắc phục trước ngày 01/9/2022. 

- Việc thực hiện công bố/công bố lại HTQLCL theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg tại đơn vị trong năm 2022: Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực 

hiện theo Quyết định số 508/QĐ-STP ngày 19/11/2021 về việc công bố Hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. 

- Về kiện toàn lại ban chỉ đạo ISO của đơn vị: Trong năm, do không có 

biến động về nhân sự và nhận thấy Ban chỉ đạo ISO của Sở vẫn thực hiện tốt 

nhiệm vụ của mình, do đó, Sở Tư pháp không thực hiện kiện toàn lại. Hiện 
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nay, Ban Chỉ đạo của Sở Tư pháp đang hoạt động theo Quyết định số 

326/QĐ-STP ngày 16/7/2020. 

- Việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022, kế hoạch thực hiện và 

đánh giá việc thực hiện: Sở Tư pháp đã xây dựng, ban hành mục tiêu chất 

lượng của Sở theo Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 09/02/2022 của Sở Tư 

pháp về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, trên cơ sở đó chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị mình và triển 

khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến 

thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng, Sở Tư pháp đảm bảo thực hiện: 

Hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác tư pháp năm 

2022 và các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; Phấn đấu 100% thủ 

tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn so với thời hạn được công 

bố tại Quyết định của UBND tỉnh; Kết quả điều tra xã hội học về mức độ hài 

lòng của tổ chức, cá nhân đạt trên 90%; Không có phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân liên quan đến việc quy định và giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp; Phấn đấu 100% công việc chuyên 

môn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở, 30% hoạt động nội bộ giữa Sở Tư 

pháp với các cơ quan hành chính nhà nước khác được xây dựng thành quy 

trình nội bộ; 100% quy trình thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung 

kịp thời, đúng quy định;.... Đến thời điểm báo cáo nhiều mục tiêu, nhiệm vụ 

đề ra đã đạt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.  

- Việc xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL: Trên cơ sở kết quả 

cuộc đánh giá chất lượng nội bộ, Sở Tư pháp đã tổ chức họp xem xét lãnh đạo 

(theo Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo ISO). 

2.2. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên 

quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo phê duyệt của tỉnh 

đến thời điểm báo cáo: 108 thủ tục. 

- Số TTHC được sửa đổi, bổ sung: 16 thủ tục; ban hành mới: 0 thủ tục; 

bãi bỏ: 0 TTHC trong năm 2022.  

- Số hồ sơ TTHC phát sinh năm 2022: 32.744 hồ sơ; Số hồ sơ giải 

quyết quá hạn: 0 hồ sơ
6
. 

2.3. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên 

quan đến hoạt động điều hành, hoạt động chuyên môn 

Hiện nay, Sở Tư pháp đang áp dụng 14 quy trình nội bộ giải quyết công 

việc chuyên môn, hoạt động điều hành, được ban hành theo Quyết định số 

133/QĐ-STP ngày 09/4/2021 của Sở Tư pháp. Cụ thể: Quy trình quản lý hồ 

sơ công chức, viên chức (QT.VP.01); Quy trình xây dựng báo cáo 

(QT.VP.02); Quy trình quản lý nhân sự (QT.VP.03); Quy trình lưu trữ hồ sơ 

                                           
6
 Số liệu được cập nhật đến ngày 19/11/2021. 
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điện tử (QT.VP.04); Quy trình quản lý văn bản đi (QT.VP.05); Quy trình 

quản lý văn bản đến (QT.VP.06); Quy trình xây dựng Hồ sơ trình dự thảo 

Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính (QT.VP.07); Quy trình rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính 

(QT.VP.08); Quy trình đề nghị, bình xét thi đua, khen thưởng (QT.VP.09); 

Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động các đơn vị thuộc Sở (QT.TT.01); Quy 

trình tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật (QT.PBGDPL.01); Quy trình góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật (QT.XDVB.01); Quy trình tự kiểm tra văn bản 

(QT.XDVB.02); Quy trình kiểm tra văn bản (QT.XDVB.03). 

Về cơ bản, các quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn được 

xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của đơn vị, 

được áp dụng hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc.  

2.4. Kinh phí được cấp và việc sử dụng kinh phí 

Năm 2022, Sở Tư pháp không được cấp kinh phí phục vụ cho hoạt 

động duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015. Các hoạt động 

liên quan đến ISO hành chính được trích từ nguồn kinh phí phục vụ công tác 

cải cách hành chính của đơn vị. 

2.5. Tự chấm điểm 

Căn cứ vào Bộ tiêu chí chấm điểm ban hành tại Quyết định 2125/QĐ-

UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tự chấm: 4,75/5 điểm 

(Có Phụ lục bản tự chấm điểm gửi kèm theo). 

3. Kết quả chấm điểm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

Hiện nay, 04/04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp (Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công 

chứng số 1, Phòng Công chứng số 2) đều đã xây dựng, áp dụng Hệ thống 

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

Kết quả Sở Tư pháp chấm điểm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo 

Phụ lục gửi kèm Báo cáo này. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Có thể nói, việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được Sở Tư pháp thực hiện khá tốt, các quy 

trình, thủ tục được cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã mang lại hiệu quả rõ nét trong hoạt 

động của cơ quan, hoàn thành 100% mục tiêu chất lượng đã đặt ra trong năm 

2022. Các quy trình đã xác định rõ người, rõ việc và thời gian thực hiện, từ đó 

góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cán bộ, công 

chức, viên chức, giải quyết nhanh, chính xác yêu cầu của các tổ chức, cá 

nhân; Việc xử lý công việc theo các quy trình khoa học giúp công chức, viên 
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chức mới thuận tiện trong tiếp cận và xử lý công việc, rút ngắn thời gian 

nghiên cứu, tìm hiểu công việc mới, tạo điều kiện để thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác theo quy định; Việc sắp xếp hồ sơ tài liệu ngăn nắp và khoa học 

giúp nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, đã tạo 

điều kiện cho Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, điều hành.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế như sau: 

- Các thành viên Ban chỉ đạo ISO của Sở chưa được đào tạo, bồi dưỡng 

bài bản về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001, hoạt động kiêm nhiệm, do đó còn gặp khó khăn trong việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Kinh phí được cấp để duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng còn 

thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; Việc lưu trữ hồ sơ theo quy trình ISO 

còn hạn chế, chưa nhận được sự quan tâm, phối hợp giữa các đơn vị. 

- Bộ Tư pháp thường xuyên công bố sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành, do đó, Sở Tư pháp mất nhiều thời gian trong việc xây 

dựng, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp ở cả 03 cấp;... 

3. Giải pháp trong thời gian tới 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001: 2015 tại đơn vị trong thời gian tới, Sở Tư pháp đề ra 

một số giải pháp như sau:  

- Tăng cường đánh giá nội bộ việc áp dụng các quy trình tại cơ quan 

Sở; Tăng cường xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, 

chỉ đạo điều hành. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động áp dụng và duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

- Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức về hoạt 

động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan 

hành chính nhà nước do tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả kinh phí do UBND tỉnh cấp trong việc duy trì, 

cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình nội bộ 

điện tử để giải quyết TTHC sau khi UBND tỉnh công bố. 

III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 
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Trong thời gian tới, để việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh nói chung, tại Sở Tư pháp nói riêng đạt kết quả cao 

hơn, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn công tác này, đặc biệt là trong sắp xếp, 

lưu trữ hồ sơ theo quy trình ISO tại các cơ quan, đơn vị. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá nội bộ, xem 

xét của lãnh đạo và hành động khắc phục đối với các quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC sau khi UBND tỉnh công bố. 

- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện các thể chế về ISO 

để các địa phương có cơ sở thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Tư pháp trong 

năm 2022, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Chi cục TCĐLCL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  
 

 

Lê Viết Hồng 
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