
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình tƣ vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nƣớc 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../TT-BKHCN ngày   tháng   năm     

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

 

Bƣớc 1: Chuẩn bị hoạt động tƣ vấn. 

1. Tiếp xúc ban đầu: 

Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập cung cấp cho cơ quan các thông tin 

cần thiết bao gồm thông tin về quá trình và thủ tục tư vấn. 

2. Xem xét khả năng tiến hành tư vấn: 

`a) Trước khi tiến hành tư vấn, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập tiến 

hành xem xét các thông tin liên quan để bảo đảm: 

- Thông tin về cơ quan và Hệ thống quản lý chất lượng đăng ký tư vấn là đầy đủ 

để có thể tiến hành các hoạt động tư vấn; 

- Mọi khác biệt trong cách hiểu giữa tổ chức tư vấn và cơ quan đều được giải 

quyết; 

- Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập đáp ứng quy định để được thực hiện 

hoạt động tư vấn; 

- Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng, các địa điểm hoạt động của 

cơ quan, thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình tư vấn và mọi yếu tố khác có ảnh 

hưởng đến hoạt động tư vấn phải được xem xét cụ thể. 

b) Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập xác định thời gian cần thiết để 

hoạch định và hoàn thành công việc tư vấn. Thời gian và cơ sở để xác định mức 

thời gian này phải được lưu hồ sơ. Ngoài ra, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc 

lập phải xem xét tới các khía cạnh sau: 

- Quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động của cơ quan; 

- Quy định luật pháp liên quan; 

- Số địa điểm và cân nhắc đến hoạt động theo nhiều địa điểm; 

- Mức độ sẵn có của Hệ thống quản lý chất lượng trước đây tại cơ quan. 

3. Chuẩn bị tài liệu, văn bản cho hoạt động tư vấn: 

a) Dựa vào yêu cầu tư vấn, tổ chức tư vấn xác định yêu cầu năng lực của các 

chuyên gia trực tiếp thực hiện việc tư vấn. Tổ chức tư vấn phải bảo đảm: 

- Việc lựa chọn chuyên gia tư vấn được thực hiện căn cứ vào kết quả xác định 

năng lực đã được quy định trong các chính sách, thủ tục của tổ chức tư vấn và đảm 

bảo các chuyên gia tư vấn đã được cấp thẻ theo quy định tại Thông tư số 

26/2014/TT-BKHCN; 

- Các tài liệu đào tạo, cách thức đào tạo của chuyên gia tư vấn đã được tổ chức 

tư vấn xem xét, phê duyệt; 

- Tổ chức tư vấn cung cấp cho cơ quan tên và các thông tin về quá trình công 

tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng của từng chuyên 

gia tư vấn sẽ thực hiện việc tư vấn để cơ quan xem xét, chấp thuận. 

b) Tổ chức tư vấn phải bảo đảm mọi nhiệm vụ chuyên gia tư vấn cần thực hiện 

được xác định rõ và thông tin chính thức tới cơ quan. Các nhiệm vụ này bao gồm: 
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- Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng, thực trạng Hệ thống quản lý chất 

lượng hiện tại của cơ quan; 

- Giúp cơ quan căn cứ vào các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá 

nhân đã được công bố theo quy định của pháp luật và mô hình khung Hệ thống 

quản lý chất lượng (nếu có) để xác định lĩnh vực, phạm vi áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng, bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân được áp dụng; 

- Hoạch định quá trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho cơ quan; 

- Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo ISO); 

- Tiến hành các khóa đào tạo cần thiết cho cán bộ, công chức của cơ quan bao 

gồm đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015, đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ; 

- Hướng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; 

hướng dẫn xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu quy 

định; 

- Hướng dẫn cơ quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, 

quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh 

giá nội bộ; hoạt động xem xét của Lãnh đạo; 

- Hướng dẫn công bố, duy trì, cải tiến, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng. 

Bƣớc 2. Đánh giá thực trạng và lập kế hoạch tƣ vấn. 

1. Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập tiến hành đánh giá thực trạng quản 

lý chất lượng và thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng đang được thực hiện tại cơ 

quan. Kết quả đánh giá thực trạng phải được lập thành văn bản và báo cáo tới cơ 

quan để làm cơ sở xác định các hoạt động tư vấn tiếp theo. 

2. Căn cứ vào đánh giá thực trạng và phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý 

chất lượng tại cơ quan, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập xây dựng kế 

hoạch tổng thể cho quá trình tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng. Kế 

hoạch này làm rõ các giai đoạn thực hiện; sản phẩm, kết quả cần đạt được; dự kiến 

số ngày công tư vấn; trách nhiệm của chuyên gia tư vấn và trách nhiệm phối hợp 

của cơ quan. Kế hoạch tư vấn phải được tổ chức tư vấn và cơ quan thỏa thuận, ký 

kết. 

3. Lập kế hoạch và thông báo lịch tư vấn: 

a) Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập lập kế hoạch tư vấn cho từng giai 

đoạn làm việc với cơ quan, thỏa thuận với cơ quan; 

b) Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập cần trao đổi, thỏa thuận với cơ 

quan để thống nhất về lịch trình tư vấn, nội dung công việc và thông báo chính 

thức bằng văn bản cho cơ quan. 



4 

 

Bƣớc 3. Đào tạo, tập huấn. 

Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập tiến hành các khóa đào tạo cần thiết 

về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan. Nội dung đào 

tạo, tập huấn ít nhất bao gồm: 

1. Đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho Ban chỉ đạo ISO và 

toàn thể cán bộ, công chức trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.  

2. Đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc 

cho Ban chỉ đạo ISO, các cán bộ tham gia xây dựng và các cán bộ có liên quan 

khác.  

3. Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng.  

4. Tùy theo tình hình thực tế sắp xếp thời gian và nhân sự tham gia đào tạo tại 

mỗi cơ quan, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập có thể trao đổi, thống nhất 

phương pháp đào tạo với cơ quan như đào tạo trên lớp, đào tạo tại vị trí công việc, 

đào tạo thực hành tại hiện trường, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các nội dung và thời 

gian đào tạo. Trường hợp đào tạo tại vị trí công việc hoặc đào tạo thực hành tại 

hiện trường, phải có xác nhận của người đào tạo và người được đào tạo trong mỗi 

lần đào tạo. 

Bƣớc 4. Hƣớng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết 

công việc.  

1. Hướng dẫn cơ quan thành lập Ban chỉ đạo ISO (Trưởng Ban chỉ đạo là Lãnh 

đạo cơ quan); xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, Mô hình hệ 

thống quản lý chất lượng, quy trình, thủ tục, hồ sơ và các tài liệu theo yêu cầu của 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mô hình khung Hệ thống quản lý chất 

lượng và theo đúng phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng đã được xác 

định trong kế hoạch. 

2. Hướng dẫn cơ quan cách định hướng để xác định về các mục tiêu cần kiểm 

soát, quá trình cần kiểm soát bao gồm các bước công việc, thời gian triển khai công 

việc, địa điểm thực hiện, trách nhiệm liên quan và cách thức triển khai. 

Bƣớc 5. Hƣớng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công 

việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng 

HTQLCL. 

1. Hướng dẫn cơ quan ban hành và kiểm soát hệ thống tài liệu, quy trình giải 

quyết công việc theo các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

2. Hướng dẫn cơ quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, 

quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây 

dựng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: 

a) Phổ biến, hướng dẫn để các cán bộ, công chức hiểu và thực hiện các quy định 

của Hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng; 
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b) Bảo đảm các tài liệu cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng có sẵn tại nơi 

thực hiện công việc; 

c) Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng như cặp file, tủ hồ sơ tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ việc sắp xếp, cải tiến 

việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu; 

d) Hướng dẫn sắp xếp hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc theo các quy định 

của Hệ thống quản lý chất lượng, trong đó cần chú ý việc sắp xếp tại các nơi trực 

tiếp tiếp xúc với tổ chức, công dân. 

Bƣớc 6. Hƣớng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc 

phục, cải tiến HTQLCL. 

1. Lựa chọn các chuyên gia đánh giá nội bộ đã qua đào tạo, có đủ năng lực thực 

hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng; 

2. Lập chương trình đánh giá nội bộ trong năm hoặc một giai đoạn thích hợp và 

kế hoạch chi tiết cho một cuộc đánh giá nội bộ; 

3. Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng; 

4. Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối 

với các điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá nội bộ; 

Bƣớc 7. Hƣớng dẫn hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoàn thiện hệ 

thống quản lý chất lƣợng. 

1. Lập kế hoạch tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL; 

2. Chuẩn bị các nội dung báo cáo; 

3. Lập biên bản cuộc họp xem xét. 

Bƣớc 8. Hƣớng dẫn công bố, duy trì, cải tiến, cập nhật HTQLCL 

1. Xác định mức độ phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng: 

Sau khi cơ quan xây dựng xong Hệ thống quản lý chất lượng và đưa vào áp 

dụng, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan 

đánh giá xác định mức độ phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu 

của tiêu chuẩn theo đúng lĩnh vực, phạm vi áp dụng đã được xác định trong kế 

hoạch. 

2. Khi được yêu cầu, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn cơ 

quan công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 theo Mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

3. Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn cơ quan cách thức để 

duy trì, cải tiến, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng. 
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4. Khi được yêu cầu, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập tổ chức đào tạo, 

hướng dẫn thêm cho cơ quan trong quá trình áp dụng, duy trì, cải tiến, cập nhật 

thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc 

vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng. 

(Các nội dung của quy trình nêu trên được xây dựng theo Thông tư 

26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 và Quyết định 

2249/QĐ-TĐC ngày 04/12/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 

đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước). 
 


