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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 205/BC-UBND

Lộc Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào
hoạt động tại UBND xã Lộc Thủy 6 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Công văn số 66/KTHT-TH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Phòng
Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc về việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hực
hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND các xã, thị trấn theo định kỳ.
Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thủy báo cáo Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và
cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Lộc Thủy 6 tháng đầu năm năm 2022 như
sau:
1. Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
a) Về tổ chức, chỉ đạo điều hành:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã thực hiện việc áp dụng, duy trì
và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt
động. Thông qua việc xây dựng các quy trình mới, các cán bộ, công chức được
phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói qun làm
việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng,
thực hiện được trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của
người phê duyệt. Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên
quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.
b) Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015
Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND
ngày 10/02/2022 về triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022; Kế hoạch
số 47/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 về đánh giá chất lượng nội bộ Hệ
thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân
dân xã năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 về
kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày
10/02/2022 về việc triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND xã; Quyết
định số 16/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng
năm 2022.
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Đồng thời, UBND xã thực hiện việc niêm yết đúng quy định Chính sách chất
lượng, mục tiêu chất lượng năm 2022. Công khai niêm yết kịp thời danh mục
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại bộ phận TN&TKQ nhằm
phục vụ nhu cầu tra cứu, giao dịch TTHC của công dân, tổ chức.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công chức chuyên môn đã tiến hành rà soát,
xây dựng lại các quy trình ISO được sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định
của UBND tỉnh, bao gồm:
- 02 quy trình về thuộc lĩnh vực Y tế (theo Quyết định số 447/QĐ-UBND
ngày 14/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế):
+ Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.
+ Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân
số
- 02 quy trình thuộc lĩnh vực Môi trường (theo Quyết định số 628/QĐUBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).
+ Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.
+ Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
- 01 quy trình thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thực hiện theo cơ chế một cửa
liên thông từ UBND cấp xã lên UBND cấp huyện: Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
(theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế).
- 01 quy trình thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thực hiện theo cơ chế một cửa
thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và
Cấp giấy xác nhận khuyết tật (theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày
27/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).
Về đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận TN&TKQ: UBND xã đã tổng hợp
lấy ý kiến của tổ chức, người dân đến giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm
2022. Hàng quý, UBND xã đều có báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng, niêm
yết công khai tại bộ phận TN&TKQ, đăng tải trên công thông tin điện tử của
UBND xã. Đánh giá chung đạt trên 95% mức độ hài lòng của công dân, tổ chức
tại bộ phận TN&TKQ cấp xã.
UBND xã đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 Về việc
thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 01 thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, tiến
hành đánh giá nội bộ nhằm nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, sai sót, những
điểm chưa phù hợp trong quá trình thực hiện áp dụng các quy trình ISO vào quá
trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã.
2. Đánh giá tình hình thực hiện:
a) Thuận lợi:
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Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã có sự nhất trí cao và nhận thức
được tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL và xem đó là một
công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc.
Áp dụng HTQLCL sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa các
quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của các tổ chức và công dân
nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính.
Việc niêm yết công khai các TTHC được cập nhật kịp thời, thuận lợi cho cá
nhân, tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu.
b) Khó khăn:
- Ban Chỉ đạo công tác ISO và đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã vừa phải
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của
HTQLCL, đôi khi không chủ động về thời gian; kiến thức, kỹ năng về ISO còn
hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời cũng ảnh hưởng tới chất
lượng xây dựng, áp dụng HTQLCL.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến
các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong
quá trình thực hiện.
3. Nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/02/2022
về triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022; xây dựng quy trình ISO
được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của UBND tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo
định kỳ theo đúng quy định của cấp trên.
Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào
hoạt động tại UBND xã Lộc Thủy 6 tháng đầu năm 2022./.
Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND xã (b/c);
- Ban Chỉ đạo ISO xã;
- Các bộ phận chuyên môn xã;
- Lưu: VT, TK ISO.
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