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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

Sổ tay chất lượng này là tài liệu tổng quát giới thiệu về Hệ thống quản lý chất 

lượng (dưới đây viết tắt là HTQLCL); xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục 

tiêu chất lượng; nêu cách thức để Sở Công thương đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015, để Lãnh đạo và công chức của Sở Công thương làm 

cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình. 

1.1. Giới thiệu Sở Công thương:  

1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ: 

1.2.1. Sơ đồ tổ chức: 

 Ban Lãnh đạo Sở Công thương là Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giúp việc 

cho Ban Lãnh đạo Sở Công thương là các phòng chuyên môn, công chức chuyên môn. 

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ:  

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công 

thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác 

mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công 

nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa 

trên địa bàn thành phố; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; 

thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, 

chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, 

quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ 

công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp 

luật. 

Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 

Thông tư Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 

của liên bộ Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Chủ 

tịch UBND thành phố giao. 

PHẦN 2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 

QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

Điều khoản tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 

Tài liệu/Hồ sơ 
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4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC  

4.1. Hiếu tổ chức và 

bối cảnh của tổ 

chức: 

 

 

Khi hoạch định hoặc có sự thay đổi về HTQLCL, Sở Công 

thương sẽ nhận diện các vấn đề bên trong, các vấn đề bên 

ngoài liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

mình và có ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự 

định của HTQLCL. 

- Vấn đề nội bộ: 

    + Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công việc; 

    + Nhân sự (biến động nhân sự, trình độ, nhận thức...); 

    + Trang thiết bị, cơ sở vật chất;  

    + Trao đổi thông tin nội bộ; 

   - Vấn đề bên ngoài: 

    + Định hướng của Đảng và nhà nước; 

    + Định hướng và yêu cầu của UBND thành phố và Bộ 

Công thương, các cơ quan chuyên môn cấp trên có liên quan; 

    + Văn bản quy phạm pháp luật; 

    + Kết quả thực hiện công việc kỳ trước; 

    + Các nhà cung cấp bên ngoài; 

    + Vấn đề văn hoá, thói quen của công dân thành phố... 

Các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể được xem xét trong 

lần xem xét của Lãnh đạo hoặc trong cuộc họp giao ban hoặc 

tổng kết định kỳ của Sở Công thương. Nếu các yếu tố này có 

tác động đến HTQLCL hoặc kết quả dự kiến (Mục tiêu chất 

lượng) thì Lãnh đạo sẽ có các quyết định điều chỉnh cho phù 

hợp (phân công công việc/quy trình thực hiện/biện pháp 

kiểm soát công việc). 

Hồ sơ: Thông báo xem xét của Lãnh đạo, Biên bản họp giao 

ban/tổng kết, các quy trình/tài liệu được cập nhật. 

4.2. Hiểu nhu cầu và 

mong đợi của các 

bên quan tâm: 

Nhằm đánh giá ảnh hưởng hiện hữu và tiềm ẩn của các bên 

quan tâm đối với HTQLCL, Sở Công thương cần: 

1. Nhận diện các bên quan tâm liên quan đến HTQLCL như: 

UBND thành phố, Bộ Công thương, các cơ quan quản lý có 

liên quan đến chất lượng dịch vụ hành chính công (Sở Nội 

vụ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của UBND 

thành phố).... 

2. Nhận diện các yêu cầu của các bên liên quan này có liên 

quan đến HTQLCL và có biện pháp xử lý phù hợp. 

Hồ sơ: các báo cáo về cải cách hành chính, báo cáo về ứng 

dụng công nghệ thông tin, hồ sơ lưu về các yêu cầu của các 

cơ quan/đơn vị/công dân và cách giải quyết của Sở Công 
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thương. 

4.3. Xác định phạm 

vi của Hệ thống 

quản lý chất lượng 

Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng của Sở 

Công thương được xác định bao gồm tất cả các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công thương, theo 

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính do UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành. 

Tài liệu: Bộ thủ tục hành chính hiện hành. 

4.4. Hệ thống quản 

lý chất lượng và các 

quá trình của hệ 

thống 

 

 HTQLCL là một phần trong hệ thống quản lý chung của 

Sở Công thương. HTQLCL được thiết lập dựa trên các yêu 

cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kết hợp 

với yêu cầu quản lý của Sở Công thương trong từng giai 

đoạn. 

 Sở Công thương áp dụng phương pháp tiếp cận theo quá 

trình cho HTQLCL bằng cách nhận diện các quá trình và 

quản lý từng quá trình cụ thể, từ đó sẽ giảm thiểu được các 

kết quả đầu ra không phù hợp được phát hiện trong các quá 

trình cuối cùng hoặc sau khi chuyển giao. Sở Công thương 

xác định các quá trình chính (cung cấp dịch vụ hành chính 

công, quá trình đo lường, đánh giá và cải tiến) và các quá 

trình hỗ trợ, xác định mối tương tác giữa các quá trình, phân 

công trách nhiệm cho các quá trình để kiểm soát và vận hành 

công việc. Các quá trình được xác định đầu vào, đầu ra, các 

yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình, nguồn lực thực hiện ... và 

được cụ thể thành các quy trình, hướng dẫn công việc tương 

ứng. Các quy trình, hướng dẫn công việc này được đo lường, 

xem xét cập nhật, thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ. 

 Sở Công thương duy trì thông tin dạng văn bản để hỗ trợ 

việc thực hiện các quá trình của Sở Công thương. 

Tài liệu: Sổ tay chất lượng, hệ thống tài liệu của Sở Công 

thương (Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu 

chất lượng, các quy trình/hướng dẫn công việc ...) 

5. SỰ LÃNH ĐẠO 

5.1. Sự lãnh đạo và 

cam kết 

 

 Lãnh đạo Sở Công thương cung cấp bằng chứng về sự 

lãnh đạo và cam kết của mình đối với việc xây dựng và thực 

hiện HTQLCL, cải tiến liên tục hiệu quả của chúng bằng 

cách: 

1. Chịu trách nhiệm và tính hiệu lực của HTQLCL 

(phê duyệt tài liệu, đưa ra quyết định về xử lý sự 

không phù hợp, phê duyệt chương trình đánh giá 

nội bộ và kiểm soát đánh giá nội bộ, thực hiện xem 

xét của Lãnh đạo). 

2. Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và các mục 
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tiêu chất lượng được thiết lập và phù hợp với định 

hướng chiến lược và bối cảnh của Sở Công thương.  

3. Đảm bảo rằng Chính sách chất lượng, Mục tiêu 

chất lượng được phổ biến, được thấu hiểu trong 

toàn bộ công chức và người lao động.  

4. Đảm bảo rằng các yêu cầu của HTQLCL được tích 

hợp vào các quá trình hoạt động của Sở Công 

thương khi phù hợp.  

5. Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo quá trình (hoạch 

định và văn bản hóa các quá trình thành các quy 

trình/hướng dẫn công việc với đầy đủ các yếu tố 

của tiếp cận theo quá trình: đầu vào, đầu ra, các yếu 

tố có ảnh hưởng đến quá trình, dự phòng các rủi ro 

…). 

6. Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho 

HTQLCL luôn sẵn có. 

7. Truyền đạt tầm quan trọng về hệ thống quản lý có 

hiệu lực và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống. 

8. Đảm bảo rằng các yêu cầu của hệ thống quản lý đạt 

được các kết quả dự kiến (thông qua việc thiết lập 

các quy trình/hướng dẫn công việc và kiểm soát nó, 

đánh giá nội bộ định kỳ, sẵn sàng giải quyết các rủi 

ro, kiểm soát đầu ra không phù hợp, đo lường các 

quá trình, đảm bảo nguồn lực …). 

9. Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ những người tham gia 

đóng góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý. 

10. Thúc đẩy cải tiến liên tục. 

11. Hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan khác chứng minh 

sự lãnh đạo của họ tại phạm vi họ chịu trách nhiệm. 

* Hướng vào khách hàng 

 Đối với HTQLCL, Lãnh đạo Sở Công thương quán triệt 

tinh thần xem khách hàng làm trung tâm đến toàn thể CBCC, 

đảm bảo các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được xác 

định, luôn tìm cách cải tiến để nâng cao sự thỏa mãn của 

khách hàng. Khách hàng là các tổ chức/cá nhân có yêu cầu 

thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền xử lý của Sở 

Công thương. 

 Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo: 

1. Các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định 

và chế định được xác định rõ trước khi tiếp nhận 

cung cấp dịch vụ hành chính công. 

2. Các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của 
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sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng Sở Công 

thương làm thỏa mãn khách hàng đều được xác 

định và giải quyết. 

3. Duy trì vào việc nâng cao sự thỏa mãn khách hàng. 

Hồ sơ: 

- Dấu hiệu phê duyệt tài liệu của Lãnh đạo. 

- Hồ sơ đánh giá nội bộ. 

- Hồ sơ kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động 

khắc phục (các sai sót trong quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính: trễ hạn, xử lý không đúng thẩm 

quyền, áp dụng sai văn bản hoặc biểu mẫu, thực hiện 

công việc không đúng quy trình...). 

- Hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính (phê 

duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính). 

- Hồ sơ cải tiến (cải cách hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin). 

- Hồ sơ, thống kê, theo dõi về sự hài lòng của tổ 

chức/công dân. 

5.2. Chính sách chất 

lượng 
 Chính sách chất lượng được Giám đốc Sở Công thương 

xác lập và ban hành. Chính sách chất lượng được thiết lập 

dựa trên định hướng về chất lượng dịch vụ hành chính công 

tại Sở Công thương, phù hợp với định hướng của cấp trên và 

các đặc trưng của Sở. 

 Chính sách chất lượng được duy trì thông tin dạng văn 

bản, được cập nhật khi cần thiết và được truyền đạt đến toàn 

thể CBCC và các bên quan tâm liên quan khi thích hợp. 

Tài liệu: Chính sách chất lượng. 

5.3. Vai trò, trách 

nhiệm và quyền hạn 

trong tổ chức 

 Lãnh đạo Sở Công thương phân công trách nhiệm và 

quyền hạn cho tất cả các vị trí liên quan trong Sở. Các quy 

định về trách nhiệm và quyền hạn được phổ biến thông qua 

các quyết định bổ nhiệm, quyết định/thông báo phân công 

công việc và quy chế làm việc của Sở. 

 Lãnh đạo Sở Công thương xác định trách nhiệm và 

quyền hạn nhằm đảm bảo các quá trình đã được xác lập được 

vận hành nghiêm túc, dễ dàng xác định sự không phù hợp và 

hành động khắc phục, đặt niềm tin vào CBCC và thúc đẩy họ 

cải tiến liên tục, tăng tính chuyên nghiệp trong thực thi công 

việc... 

 Tài liệu: Luật công chức, văn bản quy định trách nhiệm 

và quyền hạn của Sở Công thương. 

 Hồ sơ: Quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, phân công 
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nhiệm vụ tại từng phòng chuyên môn... 

6. HOẠCH ĐỊNH 

6.1. Hành động giải 

quyết rủi ro và cơ 

hội 

 Sở Công thương tiến hành xác định các rủi ro có thể 

xảy ra và có biện pháp ứng phó. 

- Rủi ro đối với các quá trình: các rủi ro có thể xảy ra 

khi thực hiện các quá trình (quy trình/hướng dẫn công việc) 

được CBCC chuyên môn xác định, báo cáo cho lãnh đạo Sở 

Công thương. Nếu có thể phòng ngừa được thì thể hiện vào 

trong quy trình/hướng dẫn công việc đó. Nếu không thể 

phòng ngừa được thì đánh giá hậu quả và có biện pháp ứng 

phó (giảm thiểu rủi ro, chấp nhận rủi ro...). 

- Rủi ro đối với việc đạt được các Mục tiêu chất lượng 

hoặc hiệu quả của HTQLCL: Lãnh đạo Sở thường xuyên 

kiểm soát các quá trình (thông qua đánh giá nội bộ, ý kiến 

của khách hàng, kiểm soát sự không phù hợp...) nhằm đưa ra 

các quyết định/điều chỉnh kịp thời. 

 Khi xác định rủi ro, Lãnh đạo đảm bảo các yếu tố có 

liên quan đều được xem xét trước khi ra quyết định đối với 

các rủi ro đã xảy ra, sau khi thực hiện hành động khắc phục, 

Lãnh đạo xem xét có thể phòng ngừa hay không. 

Tài liệu: Quy trình quản lý rủi ro QT.06. 

6.2. Mục tiêu chất 

lượng và hoạch định 

để đạt được mục tiêu 

 Nhằm cải tiến liên tục hiệu lực và hiệu quả của 

HTQLCL, Lãnh đạo Sở Công thương thiết lập các mục tiêu 

chất lượng chung cho các hoạt động tại Sở Công thương, 

đảm bảo rằng: 

     1. Nhất quán với Chính sách chất lượng; 

     2. Đo lường được; 

     3. Được truyền đạt, theo dõi, cập nhật khi thích hợp; 

     4. Duy trì thông tin dạng văn bản về mục tiêu chất lượng.

  

 Mục tiêu chất lượng được soát xét hằng năm. 

 Định kỳ, các phòng chuyên môn, Sở Công thương tổng 

hợp, đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng, có thể 

thông qua các báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo sơ kết, 

tổng kết năm ... 

6.3. Hoạch định thay 

đổi 
 Khi thấy phải có sự thay đổi nào đó đối với HTQLCL 

(phạm vi áp dụng, quy trình làm việc, các quá trình mới, thay 

đổi nguồn nhân lực, cải tiến HTQLCL), Lãnh đạo Sở Công 

thương sẽ xem xét, đánh giá tác động của sự thay đổi đến 

hiệu quả của HTQLCL, sau đó cân nhắc về nguồn lực để có 

quyết định. Việc thay đổi không làm ảnh hưởng đến tính toàn 
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vẹn của HTQLCL và luôn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của 

TCVN ISO 9001:2015. 

 Các yếu tố cơ bản cần xem xét khi có sự thay đổi đối 

với HTQLCL: 

- Xác định các quá trình và mối tương tác các quá trình. 

- Rủi ro và/hoặc cơ hội của sự thay đổi. 

- Nguồn lực thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ. 

- Tài liệu và hồ sơ. 

- Kiểm soát và theo dõi sự thay đổi đó. 

Hồ sơ: các Phiếu trình soát xét, thay đổi tài liệu/quy trình có 

kèm theo bản dự thảo tài liệu mới để lãnh đạo phê duyệt. 

7. HỖ TRỢ 

7.1. Nguồn lực 

7.1.1. Khái quát 

 

 Sở Công thương xác định và cung cấp các nguồn lực 

cần thiết nhằm:  

1. Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của 

HTQLCL. 

2. Nâng cao sự thỏa mãn khách hàng bằng cách đáp 

ứng các yêu cầu của họ. 

 Thực hiện việc phân bổ nguồn lực có xem xét đến năng 

lực và hạn chế của các nguồn lực hiện tại. 

 Các nguồn lực và phân bổ nguồn lực sẽ được đánh giá 

trong quá trình xem xét của Lãnh đạo. 

7.1.2. Con người 

 

 Lãnh đạo cao nhất đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ nhân 

lực cho việc vận hành hiệu quả các HTQLCL cũng như các 

quá trình được nhận diện. 

 Các nhân sự thực hiện công việc có ảnh hưởng đến chất 

lượng hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính 

công đều phải có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo, kỹ 

năng và kinh nghiệm phù hợp.  

 Việc đào tạo và trao đổi thông tin sau đó sẽ được thực 

hiện nhằm đảm bảo rằng các nhân sự đều nhận thức được: 

        1. Chính sách chất lượng. 

        2. Các mục tiêu chất lượng liên quan. 

        3. Sự đóng góp của họ đối với hiệu lực của HTQLCL, 

bao gồm các lợi ích cho việc thực hiện cải tiến. 

         4. Hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu của 

HTQLCL. 
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Hồ sơ: hồ sơ công chức (đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp 

nhận, điều động...). 

7.1.3. Cơ sở hạ tầng  Sở Công thương cam kết duy trì cơ sở hạ tầng hiện có 

để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục hành 

chính theo chức năng phân cấp đạt được sự phù hợp so với 

các yêu cầu. Cơ sở hạ tầng bao gồm: 

      1. Trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất liên quan. 

      2. Các máy móc, thiết bị, phần cứng, phần mềm. 

      3. Công nghệ thông tin và trao đổi thông tin. 

 Các thiết bị đều được đảm bảo hoạt động tốt để công 

việc được suôn sẻ. 

7.1.4. Môi trường 

cho việc thực hiện 

các quá trình 

Sở Công thương đảm bảo duy trì môi trường làm việc tốt cả 

về tâm lý và vật lý để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu 

thực hiện hoạt động chức năng, đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

7.1.5. Nguồn lực 

theo dõi và đo lường 
 Khi xác định các quá trình, Sở Công thương sẽ thể hiện 

thành các quy trình/hướng dẫn công việc, trong đó có các 

điểm kiểm soát để đảm bảo kết quả trả cho tổ chức/công dân 

có độ tin cậy. Lãnh đạo Sở Công thương là người kiểm soát 

cuối cùng trước khi ký vào kết quả thủ tục hành chính trả cho 

khách hàng. Lãnh đạo các phòng chuyên môn chịu trách 

nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện công việc, kiểm soát cách 

thức thực hiện công việc của công chức chuyên môn, quản lý 

các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo áp dụng đúng phiên 

bản có hiệu lực. 

 Sở Công thương đảm bảo trình độ và kinh nghiệm của 

CBCC thực thi công vụ; các đánh giá viên nội bộ đảm bảo 

năng lực và khách quan để hỗ trợ Lãnh đạo đo lường các quá 

trình và cả HTQLCL. 

7.1.6. Tri thức của tổ 

chức 
 Sở Công thương cũng xác định các tri thức cần thiết 

cho việc vận hành các quá trình và đạt được sự phù hợp của 

dịch vụ. Tri thức bao gồm kinh nghiệm của CBCC được lồng 

ghép vào các quy trình và hướng dẫn công việc. 

 Tri thức chung của Sở Công thương được thể hiện 

thành các quy trình/hướng dẫn công việc nhằm mục đích 

CBCC có thể tham khảo và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. 

 Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc 

phục cũng là một nguồn thông tin để CBCC tham khảo, rút 

kinh nghiệm cho công việc của mình. 

Tài liệu và hồ sơ: quy trình/hướng dẫn công việc của các 

phòng chuyên môn, hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và 

hành động khắc phục. 
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7.2. Năng lực  Sở Công thương đảm bảo rằng những người làm việc 

dưới sự kiểm soát của mình mà có ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động và hiệu lực của HTQLCL sẽ có đầy đủ năng lực, 

kinh nghiệm cần thiết. 

 Để thực hiện được điều này Sở Công thương sẽ: 

1. Phân công những người có năng lực và kinh 

nghiệm phù hợp với yêu cầu của của công việc. 

2. Thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo khi có 

nhu cầu. 

3. Tiến hành đánh giá hiệu lực của các hoạt động 

nhằm nâng cao năng lực của nhân sự. 

4. Lưu giữ thông tin dạng văn bản để chứng minh 

cho năng lực của những người đang làm việc. 

7.3. Nhận thức  Sở Công thương đảm bảo rằng những người làm việc 

dưới sự kiểm soát của mình sẽ nhận thức được: 

1. Chính sách chất lượng của Sở Công thương. 

2. Các mục tiêu chất lượng liên quan. 

3. Sự đóng góp của họ vào hiệu lực của HTQLCL, 

bao gồm cả các lợi ích của việc cải tiến kết quả 

hoạt động. 

 Để thực hiện điều này Sở Công thương sẽ: 

1. Truyền đạt chính sách chất lượng. 

2. Công bố mục tiêu chất lượng và phổ biến kế hoạch 

thực hiện. 

3. Thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn về TCVN ISO 

9001:2015 và HTQLCL. 

7.4. Trao đổi thông 

tin 

Sở Công thương đảm bảo việc trao đổi thông tin nội bộ liên 

quan đến hiệu lực của HTQLCL được thực hiện. Các phương 

thức trao đổi thông tin bao gồm: 

1. Sử dụng quá trình hành động khắc phục để báo cáo 

những sự không phù hợp hoặc các khuyến nghị cải 

tiến. 

2. Sử dụng các kết quả phân tích dữ liệu. 

3. Lồng ghép nội dung về HTQLCL vào các cuộc 

họp. 

4. Sử dụng kết quả đánh giá của các quá trình đánh 

giá. 

5. Sử dụng các phương thức trao đổi thông tin như e-

mail, điện thoại, văn bản... 

6. Sử dụng hồ sơ công việc điện tử và các phần mềm 
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theo dõi xử lý công việc có liên quan. 

7.5. Thông tin dạng 

văn bản 
 Thông tin dạng văn bản của HTQLCL bao gồm cả tài 

liệu và hồ sơ. 

 Tài liệu theo yêu cầu của HTQLCL được kiểm soát, 

mục đích của việc kiểm soát tài liệu là nhằm đảm bảo rằng 

nhân sự được tiếp cận với các thông tin mới nhất đã được 

phê duyệt và ngăn ngừa sử dụng các thông tin lỗi thời. Tất cả 

các quy trình bằng văn bản được thiết lập, văn bản hóa, thực 

hiện và duy trì. 

 Mục đích của việc kiểm soát hồ sơ nhằm xác định các 

biện pháp kiểm soát cần thiết cho việc nhận diện, bảo quản, 

thu hồi, bảo vệ, thời gian lưu và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng. 

 Các biện pháp kiểm soát này áp dụng cho các hồ sơ 

cung cấp bằng chứng cho việc tuân thủ các yêu cầu. Đây có 

thể là bằng chứng cho việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, các 

yêu cầu quy trình, hoặc sự tuân thủ luật định. Ngoài ra, hồ sơ 

chất lượng bao gồm bất kỳ hồ sơ nào cung cấp bằng chứng 

cho việc vận hành hiệu quả của HTQLCL. 

Tài liệu: 

Quy trình kiểm soát tài liệu, Quy trình kiểm soát hồ sơ. 

8. THỰC HIỆN 

8.1. Hoạch định và 

kiểm soát việc thực 

hiện 

Sở Công thương sẽ hoạch định và xây dựng các quá trình cần 

thiết cho việc cung cấp các dịch vụ hành chính công. Các quá 

trình được thể hiện cụ thể bằng các quy trình/hướng dẫn công 

việc/viện dẫn tài liệu liên quan, đảm bảo giải quyết TTHC 

đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng hài lòng khách hàng 

và đáp ứng các yêu cầu chế định. Các quá trình chính được 

xác định là quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Sở Công thương theo Quyết định ban hành 

bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố. Các thủ tục 

hành chính đơn giản, đã được mô tả rõ ràng trong bộ thủ tục 

hành chính thì không xây dựng thành tài liệu hướng dẫn thực 

hiện (quy trình/hướng dẫn) mà sử dụng trực tiếp bộ thủ tục 

hành chính làm tài liệu thực hiện. 

Tài liệu: quy trình tiếp nhận và trả kết quả, các hướng dẫn 

công việc chuyên môn, phân công công việc của các phòng 

chuyên môn, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm 

pháp luật... 

8.2. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

8.2.1. Trao đổi thông 

tin với khách hàng 

Sở Công thương thực hiện việc trao đổi thông tin một cách 

hiệu quả với khách hàng bao gồm:  
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1. Cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ hành 

chính công bằng cách niêm yết công khai Bộ thủ 

tục hành chính, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả sẵn 

sàng hướng dẫn khách hàng khi cần thiết. 

2. Xử lý các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân bao 

gồm cả những yêu cầu thay đổi. Đối với các thay 

đổi sau khi đã tiếp nhận yêu cầu, CBCC chuyên 

môn sẽ trao đổi với khách hàng và đáp ứng các thay 

đổi nếu phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Tiếp nhận các phản hồi liên quan đến dịch vụ hành 

chính công, bao gồm cả các khiếu nại. 

8.2.2. Xác định các 

yêu cầu đối với sản 

phẩm và dịch vụ  

 

Trong quá trình thực hiện các dịch vụ hành chính công, cán 

bộ tiếp nhận và trả kết quả sẽ xác định yêu cầu của khách 

hàng, đảm bảo đúng thẩm quyền xử lý của Sở Công thương, 

xác định các mong đợi của khách hàng. 

8.2.3. Xem xét các 

yêu cầu đối với sản 

phẩm và dịch vụ 

Khi các yêu cầu được xác định, Sở Công thương sẽ xem xét 

các nhu cầu và mong đợi như 8.2.2 trước khi cam kết cung 

cấp dịch vụ. Việc xem xét này nhằm đảm bảo rằng: 

1. Các yêu cầu dịch vụ được xác định. 

2. Sở Công thương có đủ khả năng đáp ứng các yêu 

cầu đã xác định hoặc các khiếu nại đối với dịch vụ 

mà Sở Công thương  cung cấp. 

3. Các rủi ro đã được xác định và xem xét. 

Nếu Sở Công thương có khả năng thực hiện yêu cầu (bao 

gồm cả nhu cầu và mong đợi) thì tiếp nhận. Nếu chỉ có khả 

năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì thông báo cho 

khách hàng biết và thể hiện thông tin trên Giấy biên nhận. 

8.2.4. Thay đổi yêu 

cầu đối với sản 

phẩm và dịch vụ 

Những trường hợp khi có sự thay đổi (do lý do khách quan, 

do quy định luật pháp hoặc do chính yêu cầu của khách 

hàng), Sở Công thương sẽ có thông báo về sự thay đổi đó 

đến khách hàng, các bên liên quan. 

8.3. Thiết kế và phát 

triển sản phẩm và 

dịch vụ 

Sở Công thương thực hiện dịch vụ hành chính công trong 

phạm vi áp dụng theo Bộ thủ tục hành chính hiện hành và 

tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy Sở Công 

thương không áp dụng điều khoản 8.3. 

8.4. Kiểm soát quá 

trình, sản phẩm, 

dịch vụ do bên ngoài 

cung cấp 

 Trong phạm vi áp dụng đã được xác định, Sở Công 

thương không có quá trình nào là thuê ngoài. 

 Nếu có bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ do bên ngoài 

cung cấp mà có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

do Sở Công thương cung cấp thì Sở Công thương sẽ kiểm 

soát. Việc mua sản phẩm và dịch vụ bên ngoài phải đảm bảo 
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cho hất lượng sản phẩm, dịch vụ của Sở Công thương ổn 

định, tuân thủ theo các quy định của nhà nước. 

8.5. Sản xuất và cung cấp dịch vụ 

8.5.1. Kiểm soát sản 

xuất và cung cấp 

dịch vụ 

 Nhằm kiểm soát việc cung cấp dịch vụ, Sở Công 

thương xem xét, khi thích hợp các vấn đề sau đây: 

       1. Đảm bảo sự sẵn có của các tài liệu có liên quan, tạo 

thuận lợi cho CBCCLĐ tham khảo khi thực hiện công việc 

và để ngăn ngừa sai lỗi. 

        2. Đảm bảo giám sát việc thực hiện các quá trình. Lãnh 

đạo Sở Công thương là người chịu trách nhiệm giám sát cuối 

cùng trước khi sản phẩm/dịch vụ được trao cho khách hàng. 

        3. Lãnh đạo Sở Công thương đảm bảo năng lực của 

những CBCCLĐ thực hiện công việc. 

        4. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phù hợp. 

Đối với một thủ tục hành chính, Sở Công thương sẽ hoạch 

định việc thực hiện thông qua các yếu tố cần kiểm soát bao 

gồm: đầu vào, đầu ra, cách thức xử lý công việc, máy móc 

thiết bị... 

- Đầu vào: yêu cầu của tổ chức/công dân, các loại hồ 

sơ tổ chức/công dân nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả để thực hiện thủ tục hành chính. 

- Đầu ra: kết quả thực hiện để trả cho tổ chức/công 

dân. 

- Cách thức xử lý công việc: các bước xử lý được 

quy định trong Bộ thủ tục hành chính và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan. Nếu thủ tục hành 

chính nào cần sự phối hợp của nhiều đơn vị và chưa 

được thực hiện suôn sẻ thì phòng chuyên môn có thể 

cụ thể hóa bằng các quy trình/hướng dẫn để thực hiện. 

Tài liệu: Quy trình tiếp nhận và trả kết quả, các Quy 

trình/Hướng dẫn công việc, Bộ thủ tục hành chính hiện hành, 

các văn bản quy phạm pháp luật. 

8.5.2. Nhận biết và 

truy xuất nguồn gốc 

Sở Công thương đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Khi cần thiết, có thể nhận biết văn bản, hồ sơ trong 

suốt quá trình thực hiện công việc. 

2. Nội dung nhận biết là trạng thái của quá trình xử lý 

văn bản (như ký tắt...) tương ứng với các yêu cầu theo 

dõi và đo lường. 

3. Khi có yêu cầu, xác định nguồn gốc của văn bản, hồ 

sơ được thực hiện thông qua việc lưu trữ đầy đủ các 

hồ sơ công việc. 
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4. Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất 

lượng của Sở Công thương (Danh mục tài liệu nội 

bộ). 

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

8.5.3. Tài sản của 

khách hàng  

Trong quá trình thực hiện dịch vụ hành chính công, Sở Công 

thương không tiếp nhận và giữ tài sản của khách hàng. Do 

vậy Sở Công thương không áp dụng điều khoản này. 

8.5.4. Bảo toàn Sở Công thương sẽ bảo toàn sự phù hợp của các đầu ra trong 

quá trình xử lý và chuyển giao nội bộ. Hoạt động bảo toàn 

kết quả bao gồm việc nhận diện, xử lý, lưu giữ và bảo vệ.  

8.5.5. Hoạt động sau 

giao hàng 

 

Đối với các kết quả dịch vụ không phù hợp về chất lượng 

dẫn đến khiếu nại của khách hàng, Sở Công thương có trách 

nhiệm: 

      1. Khắc phục hậu quả. 

       2. Tiến hành điều tra nguyên nhân và thực hiện hành 

động khắc phục và trao đổi thông tin liên quan đến khách 

hàng. 

8.5.6. Kiểm soát thay 

đổi 

Sở Công thương xem xét kiểm soát các thay đổi đối với các 

quá trình ở mức độ cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp liên 

tục với tất cả các quá trình. 

Khi cần thiết có sự thay đổi, Lãnh đạo Sở Công thương phân 

công CBCC nghiên cứu đề xuất, tham khảo các quy định 

pháp luật, xác định rủi ro, xem xét sự tương tác với các quá 

trình khác, dự thảo thành tài liệu và trình lãnh đạo xem xét. 

8.6. Thông qua sản 

phẩm và dịch vụ 

Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm, dịch vụ được xác định 

trong các tài liệu tương ứng. Các hoạt động xem xét, kiểm tra 

được thực hiện tại các công đoạn thích hợp nhằm xác nhận 

rằng các yêu cầu của dịch vụ được đáp ứng trước khi trả kết 

quả cho khách hàng. Các phương pháp này được xác định tối 

thiểu như sau: 

        1. Kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ mà 

khách hàng nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

        2. Kiểm tra tính pháp lý của quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính của công chức chuyên môn. 

        3. Lãnh đạo Sở Công thương kiểm tra toàn bộ hồ sơ và 

kết quả trước khi chuyển giao cho khách hàng. Chữ ký được 

đóng dấu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm đã được thông qua. 

8.7. Kiểm soát đầu 

ra không phù hợp 
 Tất cả các kết quả công việc nếu không đáp ứng yêu 

cầu đã nêu, đều được xem là kết quả đầu ra không phù hợp. 

Sở Công thương phải có cách thức phát hiện được chúng và 

phải có quy định, cơ chế xử lý. 
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 Từng phòng chuyên môn khi phát hiện những dạng kết 

quả đầu ra không phù hợp này phải thực hiện biện pháp xử lý 

đã quy định, ghi nhận hoặc lưu giữ hồ sơ cách xử lý, kết quả 

xử lý, nêu rõ người có trách nhiệm đã thông qua hoặc không 

cho phép thông qua. 

Tài liệu: Quy trình cải tiến hệ thống chất lượng. 

9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

9.1. Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá 

9.1.1. Khái quát  Sở Công thương sử dụng HTQLCL nhằm cải tiến chất 

lượng sản phẩm/dịch vụ, chất lượng phục vụ tổ chức/công 

dân. Những hoạt động cải tiến này nhằm xử lý các nhu cầu 

và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm 

khác, ở mức độ có thể. 

 Hoạt động cải tiến sẽ được thực hiện sau khi đo lường, 

đánh giá, phân tích các thông tin liên quan đến: 

1. Sự phù hợp của các hoạt động quản lý nhà nước và 

dịch vụ hành chính công. 

2. Mức độ hài lòng của khách hàng. 

3. Kết quả thực hiện và hiệu quả của HTQLCL. 

4. Hiệu quả của công tác hoạch định. 

5. Hiệu quả của các hành động giải quyết rủi ro và cơ 

hội. 

9.1.2. Sự thỏa mãn 

của khách hàng 
 Là một trong các biện pháp đo lường hiệu quả hoạt 

động của HTQLCL, Sở Công thương thực hiện kiểm soát các 

thông tin liên quan đến cảm nhận của khách hàng để đánh giá 

xem Sở Công thương  có đáp ứng được các yêu cầu của 

khách hàng không. 

 Sở Công thương tổ chức nhiều kênh thông tin để thu 

nhận ý kiến của khách hàng như: đường dây nóng, tổng đài 

1022, tiếp nhận đơn thư khiếu nại/tố cáo... 

9.2. Đánh giá nội bộ Sở Công thương tiến hành đánh giá nội bộ mỗi năm một lần 

nhằm xác định xem HTQLCL có được duy trì và phù hợp với 

yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hay không.  

Tài liệu: Quy trình đánh giá nội bộ. 

Hồ sơ: hồ sơ đánh giá nội bộ từng năm. 

9.3. Xem xét của 

lãnh đạo 
 Giám đốc Sở Công thương thực hiện xem xét HTQLCL 

mỗi năm một lần sau khi đánh giá nội bộ, đáp ứng yêu cầu 

của điều khoản 9.3. Văn phòng Sở và Thư ký ISO thu thập 

các thông tin đầu vào trình Giám đốc xem xét, đầu ra là 

Thông báo xem xét của Lãnh đạo, được gửi đến toàn thể 
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CBCC. 

 Sở Công thương lưu giữ thông báo xem xét của Lãnh 

đạo. 

10. CẢI TIẾN 

10.1. Khái quát Sở Công thương luôn xác định, lựa chọn cơ hội cải tiến các 

quá trình; điều chỉnh, ngăn chặn hoặc giảm những tác động 

không mong muốn trong mỗi quá trình có liên quan đến việc 

thiết lập, áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL. 

10.2 Sự không phù 

hợp và hành động 

khắc phục 

Khi một sự không phù hợp xảy ra liên quan đến quá trình hay 

nội dung trách nhiệm nào đó, CBCCLĐ liên quan phải: 

1. Nhận biết, có hành động để kiểm soát, xử lý hiện 

tượng của sự không phù hợp đó theo quy định, xem xét 

những hậu quả liên quan có thể để xử lý hậu quả đó. 

2. Lãnh đạo Sở Công thương đánh giá liệu có cần phải 

phân tích nguyên nhân, tiến hành các hành động để loại trừ 

các nguyên nhân của sự không phù hợp này nhằm để nó 

không tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác. Nếu thấy cần sẽ: 

 Báo cáo, lập phiếu yêu cầu xem xét và phân tích sự 

không phù hợp; 

 Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp; 

 Xác định nếu sự không phù hợp tương tự tồn tại, hoặc 

có khả năng có thể xảy ra; 

 Thực hiện bất kỳ hành động cần thiết; 

 Đánh giá kết quả của bất kỳ hành động khắc phục đã 

thực hiện; 

 Cập nhật nguyên nhân này như là một mối rủi ro trong 

quá trình lập kế hoạch (nếu cần thiết); 

 Thực hiện thay đổi đối với HTQLCL (nếu cần thiết). 

 Hành động khắc phục phải thích hợp với tác động của 

các sự không phù hợp đã xảy ra. 

 

10.3. Cải tiến liên 

tục 

Sở Công thương thường xuyên nâng cao hiệu lực của 

HTQLCL 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. 

 


