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BÁO CÁO 

Kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2021 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ 

Chi cục Thủy sản Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về lĩnh vực Thủy sản trên địa bàn 

tỉnh.  

- Về cơ cấu tổ chức của Chi cục được Quy định theo Quyết định số 238/QĐ-

UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình, theo đó cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Chi cục gồm:  

+ Lãnh đạo chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 phó Chi cục trưởng;  

+ 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ: phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Thanh 

tra - Pháp chế, phòng Nuôi trồng Thủy sản và phòng Khai thác và PTNLTS.  

+ Các tổ chức trực thuộc: Trạm Kiểm ngư, Trạm Thủy sản Kim Sơn - Yên 

Khánh, Trạm Thủy sản Nho Quan - Gia Viễn.  

- Về chức năng nhiệm vụ của Chi cục: được Quy định theo Quyết định số 

339/QĐ-SNN ngày 26/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình 

về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thủy sản 

Ninh Bình.  

- Về Chỉ tiêu biên chế của đơn vị: biên chế được giao năm 2021 của Chi cục 

là 40 người, trong đó biên chế công chức 22 người, hợp đồng 68 là 3 người, viên 

chức 15 người. Tuy nhiên, hiện tại biên chế của Chi cục gồm 39 người: 16 công 

chức, 14 viên chức, 03 lao động hợp đồng 68 và 06 lao động hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước có hiệp y của Sở Nội vụ.  

- Thư ký ban chỉ đạo ISO của Chi cục: Nguyễn Thị Thúy, SĐT: 0916483055 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản 

lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

a) Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động 

liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan.  
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Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Bình đã triển khai xây dựng và áp dụng các tài 

liệu, quy trình đáp ứng 100% thủ tục hành chính do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

và Mô hình khung HTQLCL do Bộ KHCN ban hành. Có 26 thủ tục hành chính do 

Chi cục Thủy sản theo dõi và thực hiện, theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

và cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Đơn vị đã ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, bản mô tả hệ 

thống, 04 Quy trình hệ thống, 02 quy trình nội bộ và 26 quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính phù hợp với công việc cụ thể của Chi cục và các phòng, đơn vị chuyên 

môn thuộc chi cục (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).  

b) Kết quả hoạt đông phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình 

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

HTQLCL 

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Chi cục đã tổ chức Hội nghị đánh giá nội bộ Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.  

Công tác duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đang được 

thực hiện thuận lợi; việc áp dụng các quy trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù 

hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, 

đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại cơ quan. 

c. Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy trình có liên 

quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan 

- Bổ sung: Định kỳ hàng quý, các phòng thuộc Chi cục báo báo việc thực hiện 

mục tiêu chất lượng của phòng; đồng thời xây dựng mục tiêu chất lượng cho năm 

sau. Thư ký ISO tổng hợp báo cáo chung, xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách 

chất lượng và kế hoạch chất lượng cho năm sau. Sau khi trình Ban Chỉ đạo ISO ký 

ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và kế hoạch chất lượng, Thư 

ký ISO phát hành đến các phòng thuộc Chi cục để triển khai thực hiện. 

Đơn vị đã xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, xây dựng kế 

hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo quy định. Tiến hành niêm yết chính sách 

chất lượng, mục tiêu chất lượng tại trụ sở cơ quan và các phòng chuyên môn ở vị trí 
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dễ quan sát để mọi người cùng thực hiện, đồng thời niêm yết toàn bộ Hồ sơ công bố 

Hệ thống quản lý chất lượng và mô hình hệ thống quản lý chất lượng, 4 quy trình bắt 

buộc, 26 quy trình giải quyết thủ tục hành chính và 2 quy trình nội bộ tại vị trí dễ 

quan sát của Chi cục.  

d. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 

định trong HTQLCL 

- Việc thực hiện các quy trình giải quyết Thủ tục hành chính được thực hiện 

theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.  

đ. Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện 

hành động khắc phục các điểm không phù hợp đánh giá nội bộ và thực hiện hành 

động khắc phục các điểm không phù hợp.  

- Các hoạt động xem xét của lãnh đạo về HTQLCL:  

Để đánh giá tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và những vấn đề 

cần phải cải tiến, Chi cục tổ chức chương trình họp xem xét lãnh đạo năm 2021 vào 

ngày 28 tháng 9 năm 2021, với thành phần bao gồm các thành viên ban ISO của Chi 

cục, mục đích để xem xét tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 của Chi cục (đã lập báo cáo xem xét lãnh đạo, biên bản cuộc họp 

xem xét của lãnh đạo). 

- Hoạt động đánh giá nội bộ: Căn cứ vào kế hoạch chất lượng được ban hành 

từ đầu năm, Chi cục đã tiến hành xây dựng chương trình đánh giá nội bộ và tổ chức 

đánh giá nội bộ vào ngày 27 tháng 9 năm 2021 và có báo cáo đánh giá với kết quả: 

đã phát hiện 02 điểm không phù hợp nhẹ và 10 khuyến nghị (được thể hiện trong các 

phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá).  

e. Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng   

Năm 2021, Chi cục Thủy sản không có khiếu nại nào liên quan đến lĩnh vực 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Việc áp dụng HTQLCL đã góp phần tích cực 

trong giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan; các quy trình được cụ thể 

hóa, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải 

quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn, từng bước 

nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức và người 

lao động. 

g. Hoạt động cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  

Chi cục đã thành lập Ban ISO, tổ chức các khóa tập huấn về ISO về duy trì, 

cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015…và đã tiến hành 

niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở của chi cục. 



4 

 

  

Đơn vị đã tiến hành công khai toàn bộ các thủ tục hành chính trên trang web 

của Chi cục (chicucthuysanninhbinh.vn) cho cá nhân, tổ chức thuận tiện trong quá 

trình tra cứu. 

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

a. Việc 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 Hệ thống quản lý chất lượng 

Trong năm 2021, Chi cục đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, 

áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại Chi cục Thủy sản Ninh Bình theo Quyết định số 72/QĐ-TS ngày 

21/5/2021.   

b. Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực Hệ thống quản lý chất 

lượng  

- Các Quyết định liên quan  đến HTQLCL tại cơ quan đều do Chi cục trưởng 

phê duyệt.  

- Chi cục đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TS ngày 07/6/2021 về việc Ban 

hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO tại Chi cục Thủy sản Ninh Bình và Quyết định số 125/QĐ-TS ngày 

12/10/2021 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

Quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.  

c. Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, 

tổng hợp, niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan  

Chi cục đã gửi Báo cáo việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đến các cơ quan chuyên môn (trực tiếp 

là Sở Khoa học và Công nghệ) và cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp (Sở Nông 

nghiệp và PTNT) có liệt kê cụ thể các quy trình theo mô hình Hệ thống quản lý chất 

lượng; các quy trình nội bộ; các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị 

và Hồ sơ công bố kèm theo).  

Chi cục đã đăng tải các quy trình lên trang thông tin điện tử của Chi cục tại 

địa chỉ: chicucthuysanninhbinh.vn. 

Tổ chức triển khai, quán triệt hệ thống QLCL đã ban hành đến các phòng, đơn 

vị thuộc Chi cục và công chức, viên chức, người lao động thực hiện các hoạt động 

có liên quan đến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
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d. Việc cập nhập 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. 

Đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến thủ tục hành chính, đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ thủ tục hành 

chính hết hiệu lực hoặc ban hành mới. 

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm 

- Sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, sự quyết tâm của tập thể công chức, viên 

chức, người lao động, các phòng, bộ phận chuyên môn tham gia tích cực trong việc 

xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

- Quy trình thực hiện thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản Ninh Bình 

được ban hành phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị, đã đơn giản thủ tục và 

đúng các văn bản pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện các công việc chuyên môn được thống nhất, hồ sơ tài liệu được 

sắp xếp lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc sử dụng. 

- Việc công khai các thủ tục hành chính trên website của Chi cục giúp người 

dân thuận tiện trong việc tra cứu và theo dõi.  

- Công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến về Hệ thống ISO được 

Cơ quan lồng ghép vào các cuộc họp, từ đó cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động nắm rõ hơn các quy trình trong giải quyết công việc góp phần vào công tác 

cải cách hành chính tại cơ quan đạt hiệu quả hơn.  

- Có được sự hỗ trợ về tập huấn, cung cấp các tài liệu, các văn bản hướng dẫn 

cụ thể của đơn vị Tư vấn. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Tiêu chuẩn mới đưa ra tiêu chí bổ sung “Quản lý rủi ro” nghe trừu tượng và 

khó triển khai tại các cơ quan hành chính. 

- Sự biến động dịch bệnh COVID - 19 tác động nhiều dẫn đến chưa tập trung 

cao độ trong quá trình triển khai. 

- Sự thay đổi liên tục của văn bản pháp luật, thủ tục hành chính nên xây dựng, 

cập nhật các quy trình cũng còn khó khăn. 

- Các điều kiện về nguồn lực (tủ, file, cặp lưu tài liệu, hồ sơ) còn hạn chế. 

 2. Biện pháp khắc phục  

- Tiếp tục nghiên cứu, phổ biến và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 
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- Cải tiến thường xuyên tài liệu HTQLCL khi có sự thay đổi của văn bản pháp 

quy hoặc thẩm quyền được giao. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất 

lượng định kỳ hoặc đột xuất nhằm kiểm soát hệ thống và tìm cơ hội cải tiến. 

IV. KIẾN NGHỊ  VÀ ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị 

trong quá trình thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong những năm tiếp theo.  

- Tổ chức đào tạo cho các thành viên BCĐ, đặc biệt là Thư ký ISO trong việc 

thực hiện chuyển đổi, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015.  

Trên đây là báo cáo kết quả chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2020 tại Chi cục Thủy sản Ninh Bình./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Lưu VT, BCĐ ISO. 

                      CHI CỤC TRƯỞNG 

             

 

 
 

                      Tạ Văn Giáp         
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