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gày 9/10/2006 Bộ trýởng ðã quyết ðịnh thành lập Ban Chỉ ðạo của Bộ Nội 
vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lýợng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2000 giai ðoạn 2006-2010 do ðồng chí Bộ trýởng trực tiếp làm Trýởng ban, 
Lãnh ðạo cấp vụ ðại diện cho các ðõn vị triển khai ISO làm uỷ viên. Theo chýõng trình 
xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong cõ quan bộ, quá trình triển khai xây 
dựng hệ thống ðýợc chia làm 5 giai ðoạn chính, trong ðó hai giai ðoạn ðầu là giai ðoạn 

chuẩn bị và giai ðoạn xây dựng vãn bản hệ thống có khối lýợng công việc lớn và phức 
tạp. Trong nãm 2007, bộ ðã tiến hành những công việc cần thiết cho việc xây dựng và 
áp dụng các quy trình theo tiêu chuẩn ISO, các công việc cuối cùng của giai ðoạn xây 
dựng vãn bản hệ thống ðang ðýợc hoàn tất. Công việc chủ yếu ðã thực hiện nhý sau: 

 - Ðã tổ chức giới thiệu về hệ thống quản lý chất lýợng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001: 2000 nhằm cung cấp cho các thành viên Ban Chỉ ðạo những kiến thức cõ bản 

về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 
9000 ðối với việc nâng cao chất lýợng và cải tiến công tác chỉ ðạo, ðiều hành, quản lý; 
giới thiệu những kiến thức và kỹ nãng cần thiết ðể lựa chọn và triển khai áp dụng một 
hệ thống chất lýợng phù hợp, có hiệu quả.Tiếp ðó, ðã tiến hành họp khởi ðộng dự án 
dýới sự chủ trì của ðồng chí Trýởng ban ðể thống nhất phýõng hýớng triển khai áp 
dụng hệ thống quản lý chất lýợng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt ðộng của cõ quan Bộ 

Nội vụ giai ðoạn 2006-2010. 
 - Ðã tiến hành việc khảo sát, ðánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nýớc hiện 

tại so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Việc ðánh giá thực trạng bao gồm 
việc rà soát, tìm hiểu thực tế các quy ðịnh về chế ðộ làm việc, hệ thống tài liệu và hoạt 
ðộng quản lý tại cõ quan bộ, tập trung vào các hoạt ðộng cần kiểm soát, các tài liệu cần 
viết và kiểm soát� từ ðó xác ðịnh khối lýợng công việc và thời gian cần thiết ðể xây 
dựng và ðýa hệ thống vào áp dụng trong thực tiễn. Phạm vi ðánh giá tập trung vào hoạt 
ðộng quản lý nhà nýớc của các vụ chức nãng, Thanh tra và Vãn phòng bộ. Ðánh giá chủ 
yếu ðýợc thực hiện thông qua việc trao ðổi, cung cấp bằng chứng và quan sát môi 
trýờng làm việc tại các phòng làm việc. Nhóm ðánh giá ðã làm việc cụ thể với lãnh ðạo 
của từng ðõn vị chức nãng, nghe những kiến nghị cũng nhý những khó khãn, výớng 

 N 



mắc ðồng thời tiếp thu những ðề xuất xây dựng vãn bản hệ thống của ðõn vị ðể ðýa vào 
kế hoạch. Kết quả ðánh giá ðã chỉ ra mức ðộ phù hợp của các yếu tố hệ thống so với 

yêu cầu của tiêu chuẩn và ðýa ra một số kết luận và khuyến nghị, ðề xuất việc xây dựng 
vãn bản hệ thống. Ðây chính là thông tin ðầu vào cần thiết cho việc xây dựng hệ thống 

cũng nhý cho các chýõng trình cải tiến liên tục tại cõ quan bộ. 
 - Ðã tổ chức ðể các ðõn vị lựa chọn và ðãng ký xây dựng các quy trình giải quyết 

công việc của ðõn vị mình theo tiêu chuẩn ISO. Trên cõ sở ý kiến của các ðõn vị và kết 
quả khảo sát ðánh giá thực trạng, Ban Chỉ ðạo ðã trình Bộ trýởng, Trýởng ban ký Quyết 
ðịnh số 1183/QÐ-BNV ngày 17/9/2007 ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại cõ quan Bộ Nội vụ với tổng số 39 quy trình (5 tài liệu, 

quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn và 34 quy trình cụ thể). 
 - Trên cõ sở phạm vi áp dụng, ðã tiến hành lựa chọn ðõn vị tý vấn cho việc xây 

dựng và áp dụng ISO tại bộ theo hình thức ðấu hạn chế. Hội ðồng xét thầu ðã xem xét, 
thống nhất lựa chọn và trình Trýởng ban Chỉ ðạo cho phép ký hợp ðồng tý vấn với 

Công ty APAVE Việt Nam và Ðông Nam á. 
 - Trên cõ sở ðánh giá thực trạng hoạt ðộng quản lý nhà nýớc của cõ quan bộ, Ban 

Chỉ ðạo thống nhất kế hoạch thực hiện, bao gồm những nội dung chính nhý: xây dựng 
quy trình tác nghiệp và quy trình hệ thống; phân công ðõn vị chủ trì; thời gian và tiến 

ðộ thực hiện; thời gian phổ biến, áp dụng quy trình; thời gian ðánh giá chất lýợng nội 
bộ; thời gian cải tiến quy trình; dự kiến thời gian cấp chứng chỉ ISO. 

 - Ðã tổ chức trang bị cho các ðối týợng là những ngýời trực tiếp tham gia xây 
dựng vãn bản hệ thống tại cõ quan bộ về các yêu cầu của vãn bản hệ thống, các kỹ nãng 
thiết lập và viết các quy trình, thủ tục phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và hoạt ðộng 
của tổ chức. 

 Cãn cứ vào kế hoạch xây dựng hệ thống, từ tháng 9 ðến tháng 12/2007, lãnh ðạo 
các ðõn vị, các thành viên tổ chuyên viên giúp việc và các chuyên viên ðýợc phân công 
soạn thảo ðã phối hợp với các chuyên viên tý vấn thực hiện xây dựng các quy trình cụ 
thể. Nhìn chung, ðến nay 39 tài liệu về cõ bản ðã ðýợc xây dựng ðáp ứng yêu cầu nội 

dung và tiến ðộ. 
 - Kinh phí cho công tác tý vấn, giới thiệu hệ thống ISO và xây dựng các quy trình 

của hệ thống ISO ðýợc lập, sử dụng, quản lý theo quy ðịnh chung và theo quyết ðịnh 
của Bộ trýởng, tạo ðiều kiện ðể các ðõn vị triển khai công việc thuận lợi. Rút kinh 
nghiệm về việc một số ðề án, dự án chậm quyết toán sau khi kết thúc do thiếu chứng từ, 

ðã thực hiện việc ký hợp ðồng với thủ trýởng của từng ðõn vị và hýớng dẫn cụ thể ðể 
các ðõn vị chủ ðộng thu thập và bảo quản ðầy ðủ chứng từ cần phải có khi thanh lý, kết 
thúc hợp ðồng. 



 Một số thuận lợi và khó khãn: 

 Lãnh ðạo bộ, trực tiếp là ðồng chí Bộ trýởng, Trýởng ban chỉ ðạo ðã rất quan 

tâm, chỉ ðạo sát sao việc triển khai thực hiện Quyết ðịnh của Thủ týớng Chính phủ 
trong Bộ Nội vụ. Bộ trýởng, Trýởng ban chỉ ðạo ðã yêu cầu thủ trýởng các ðõn vị phải 
chịu trách nhiệm chỉ ðạo triển khai các công việc, bố trí cán bộ ðủ nãng lực, kinh 
nghiệm ðể xây dựng quy trình ISO của ðõn vị; bố trí các nguồn lực thực hiện, kiểm tra, 

giám sát quá trình triển khai; do ðó các công việc ðýợc tiến hành týõng ðối thuận lợi 
theo kế hoạch. Trên cõ sở những kinh nghiệm thu ðýợc qua việc xây dựng và áp dụng 

thí ðiểm, Vãn phòng bộ với tý cách thýờng trực ðã giúp Ban chỉ ðạo trong việc tổ chức 
triển khai các công việc liên quan ðến các býớc xây dựng và thực hiện ISO; hàng tháng 
có báo cáo ðầy ðủ, kịp thời xin ý kiến chỉ ðạo của ðồng chí Bộ trýởng, Trýởng ban chỉ 
ðạo về tiến ðộ và kết quả thực hiện ðối với từng quy trình. Vãn phòng cũng ðã có những 

hỗ trợ và góp ý cần thiết ðối với những ðõn vị có nhu cầu. Ðõn vị tý vấn ðã cử cán bộ 
có chuyên môn và có kiến thức về hành chính công, nhiệt tình trong công việc, thực 

hiện ðầy ðủ các yêu cầu tý vấn. 
  Tuy nhiên, việc triển khai Ðề án ISO trong cõ quan Bộ Nội vụ cũng gặp một số 

khó khãn. Các cõ quan hành chính nhà nýớc nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng còn 
týõng ðối xa lạ với ISO 9001:2000, nhận thức về tiêu chuẩn ISO chýa ðồng ðều. Lãnh 
ðạo các ðõn vị thuộc bộ có nhiệm vụ xây dựng và áp dụng ISO bận tập trung vào công 
tác chuyên môn, khó sắp xếp lịch ðể có thể tham gia ðầy ðủ vào các cuộc họp của Ban 

Chỉ ðạo và các buổi làm việc với công ty tý vấn. Cán bộ, công chức ðýợc giao trách 
nhiệm chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình còn hạn chế trong nhận thức về ISO, 

một số chýa nắm vững các yêu cầu và kỹ nãng thiết lập, xây dựng quy trình theo tiêu 
chuẩn ISO. 

 Ðể việc triển khai Ðề án ISO theo ðúng tiến ðộ, xin ðề nghị: thủ trýởng các ðõn 
vị thuộc bộ cần quan tâm hõn tới việc xây dựng, xem xét, hoàn thiện các quy trình của 

ðõn vị, bảo ðảm chất lýợng các quy trình cả về nội dung và hình thức trýớc khi chuyển 
cho thýờng trực Ban chỉ ðạo nhý kế hoạch ðã ðề ra. Các chuyên viên ðýợc giao soạn 

thảo quy trình cần dành thời gian hợp lý ðể cùng với cán bộ tý vấn và tổ chuyên viên 
giúp việc hoàn thiện các quy trình. Ðối với Bộ Khoa học và Công nghệ ðề nghị có tài 
liệu hýớng dẫn nghiệp vụ về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lýợng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; có sự hýớng dẫn, kiểm tra và tổ chức giao ban trao 
ðổi kinh nghiệm về việc triển khai Quyết ðịnh 144 của Thủ týớng Chính phủ./. 


