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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của Sở Xây dựng Hải Dương (CCTĐC) 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 

HTQLCL, xác định bối cảnh của tổ chức; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu 

hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các quá trình của cơ quan; nêu cách 

để cơ quan đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, để Lãnh 

đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan làm cơ sở quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng 

của mình và là tài liệu cung cấp các thông tin cần thiết cho các bên quan tâm đến HTQLCL 

của Cơ quan. 

1.1. Lịch sử hình thành:  

 Ngày 15/7/1959:  UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 558/TCCB thành lập 

Ty kiến trúc Hải Dương 

Năm 1968 hợp nhất 2 Ty kiến trúc Hải Dương và Ty kiến trúc Hưng Yên thành Ty 
kiến trúc Hải Dương 

Năm 1974 được đổi tên thành Sở Xây dựng Hải Hưng 

Tháng 01 năm 1997 tái lập 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và tên Sở Xây dựng Hải 
Dương được xác định từ đó. 

 

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

1.2.1: Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các phòng gồm: Văn phòng; Thanh tra; Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật,  
Quy hoạch và phát triển Đô thị; Quản lý nhà và Thị trường BĐS. Chi cục Giám định xây 
dựng. 
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1.2.2: Chức năng nhiệm vụ:  

* Chức năng: 
Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch 
xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô 
thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước 
đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông 
thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật 
liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ 
nghĩa trang liệt sĩ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai 
thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; 
quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động 
sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; 
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

 

* Nhiệm vụ: 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; các văn bản quy định việc phân công, phân cấp 
và ủy quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, 
dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao; 

c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 
chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 
phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 
cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản 
lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp, 
thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; 

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn 
vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, 
dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. 

4. Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 
đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; 
thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị): 
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a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy 
hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

b) Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm 
quyền phê duyệt, ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt, ban hành của Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố, thị xã; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; 

c) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức lập, 
thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng 
nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp; 

e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên 
địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây 
dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy 
hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến 
công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện 
hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức 
tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II; hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; 
thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh; 

h) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa 
bàn tỉnh. 

5. Về hoạt động đầu tư xây dựng: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động 
đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết 
kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công 
trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong 
thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động 
xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; 

b) Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây 
dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây 
dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây 
dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành 
lập; 
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đ) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 
dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự 
cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, 
tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn 
tỉnh theo quy định; 

g) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: 
Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật 
liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định 
mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 
chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề 
xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá 
xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử 
dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; 

h) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, 
thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; 

i) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước 
ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp; 

k) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động 
xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều 
kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 
của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, 
cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức 
tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 
kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng trên địa bàn tỉnh; 

l) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của 
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao 
gồm cả nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh); 

m) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 
động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên 
quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng 
công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công 
trình theo quy định của pháp luật; 

n) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc 
thẩm quyền quản lý của Sở. 

6. Về phát triển đô thị: 

a) Tổ chức lập các loại quy hoạch theo quy định, chương trình phát triển đô thị 
toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với chiến lược, quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị quốc gia, quy 
hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác 
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định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình khi được Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt; 

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn 
lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính 
sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích 
phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành; 

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh (như: Các chương 
trình nâng cấp đô thị; chương trình phát triển đô thị; đề án phát triển các đô thị Việt Nam 
ứng phó với biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; các dự 
án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát 
triển đô thị); 

d) Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã 
được Chính phủ quy định theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thẩm định Đề án đề 
nghị công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác 
sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực 
hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát 
triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị; 

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai 
thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển 
hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn 
tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình 
phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. 

7. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, 
bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông 
thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, 
cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông 
đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 
thị: 

a) Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển hệ 
thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về quy 
hoạch cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt. 
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Trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản thẩm tra hoặc văn bản góp ý kiến về dự án 
đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát 
triển cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, các mô hình 
công nghệ, mô hình quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước phù hợp với đặc điểm và quy 
mô đô thị, khu công nghiệp; hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước, 
thoát nước trong đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Về quản lý chất thải rắn thông thường: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách khuyến khích đầu 
tư quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về quy 
hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc lập, triển khai và quản lý quy hoạch xử lý chất thải rắn. 

Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy 
định trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát 
triển quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản thẩm tra hoặc đóng góp ý kiến đối với các dự 
án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân 
dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

c) Về chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích phát 
triển chiếu sáng đô thị và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt đối với những quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; đề nghị Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến đối với quy hoạch chiếu sáng 
đô thị đối với những quy hoạch cần lấy ý kiến theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, 
kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chiếu sáng đô thị, quản lý 
cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý cây xanh 
đô thị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lập, thẩm định về quy hoạch cây xanh đô thị theo phân 
công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch 
chuyển cây xanh và lập danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm 
trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. 

d) Về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ): 

Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư 
xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch và 
các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. 

Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về quy 
hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định 
đối với những quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để tham 
gia trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo phân 
công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản thẩm tra hoặc văn bản góp ý kiến về dự án 
đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

đ) Về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị: 

Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch giao thông đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt đối với những quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; đề nghị Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến đối với những quy hoạch giao thông đô thị 
cần lấy ý kiến theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch giao thông đô thị và nội dung quy hoạch giao thông trong đồ án quy hoạch đô thị; 
kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đô thị và quy 
hoạch giao thông đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

e) Về quản lý xây dựng ngầm đô thị: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 
xây dựng ngầm đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện sau khi được phê duyệt. 

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy 
hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định 
về quản lý xây dựng, khai thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, 
đường cáp trong đô thị; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt; xây dựng và 
quản lý cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị. 

g) Về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: 

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị có liên 
quan đến việc xác định công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về sử dụng chung công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị sau khi được phê duyệt. 

h) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban 
hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong 
các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với 
quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ 
thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn 
vốn ngân sách của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 
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i) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật: 

Lập báo cáo về tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Thực trạng về xây 
dựng phát triển; tình hình lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch và phát triển quy hoạch; 
tình hình đầu tư xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 
thuật tại địa bàn tỉnh, quản lý giá các dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Sở. 

8. Về nhà ở: 

a) Nghiên cứu xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng 
nhân dân tỉnh quyết định ban hành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bao 
gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói chung và các chương trình mục tiêu của 
tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai 
thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định 
các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; 
thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; 

Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp với điều 
kiện cụ thể của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền; 
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành; 

c) Tổ chức việc thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với 
các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho 
thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, giá dịch vụ 
quản lý, vận hành nhà ở xã hội theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 năm được đầu tư xây 
dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc bằng nguồn vốn xã hội hóa để Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn thực hiện việc 
quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ ngân sách địa phương theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để 
phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị 
của tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án 
phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển 
khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng 
nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử 
dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; 

e) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển quỹ nhà ở 
công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) theo quy định 
về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành; 

g) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối 
tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ, nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành khung giá cho thuê nhà ở 
công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp 
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với điều kiện thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự 
quản của Trung ương và của tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật; 

h) Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc và 
phương pháp định giá các loại nhà của Nhà nước; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; 
hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử 
dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; 

k) Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản 
lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của 
pháp luật về nhà ở; 

l) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội 
trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ; 

m) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

9. Về công sở: 

a) Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành 
chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị 
- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm 
việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản 
lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên 
địa bàn tỉnh; 

c) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua 
bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu nhà nước 
trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở thuộc 
sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

10. Về thị trường bất động sản: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và 
quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, 
kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt, ban hành; 

b) Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ 
đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công 
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nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 
các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh; 

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu 
đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn kiểm tra các quy định 
của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 
trên địa bàn tỉnh; 

đ) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản 
lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh; 

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường 
bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên 
địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng 
báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

11. Về vật liệu xây dựng: 

a) Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của 
tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch 
phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng 
thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu 
đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

c) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế 
biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất 
vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; 

d) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định 
về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng; 

e) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, 
lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy 
định của pháp luật; 

h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
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12. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh 
vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp 
luật. 

13. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các 
hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của 
pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu 
phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được 
giao theo quy định của pháp luật. 

16. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 

17. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật 
thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các 
trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống 
tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp 
luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có 
thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng 
hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

19. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy 
định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công 
chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, 
chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và 
lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công 
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước 
được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành 
Xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo 
quy định của pháp luật. 
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1.3. Thành tích đã đạt được:  

 - Nhà nước tặng 1 Huân chương lao động hạng nhất (năm 2009), 5 huân chương 
lao động hạng nhì, 14 huân chương lao động hạng ba;  

- Chính phủ tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, 2 cờ luân lưu;  

- Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc (Từ năm 1999-2019), và nhiều bằng khen 
cho tập thể và cá nhân. 

- UBND tỉnh tặng 28 cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho tập thể và cá 
nhân. 

- Được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 8 cờ thi đua đơn vị xuất 
sắc;Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen. 

1.4. Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Xây dựng bao trùm các hoạt động quản lý nhà 
nước về lĩnh vực Xây dựng: 

- Tiếp nhận và giải quyết các Thủ tục hành chính. 

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại tố cáo. 

Các ngoại lệ áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng 

Do đặc thù hoạt động của Sở Xây dựng là cơ quan quản lý hành chính nhà nước 
thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của nhà 
nước hiện hành. Do vậy Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở 
Xây dựng sẽ loại trừ một số điều khoản sau của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 không 
áp dụng: 

- Điều khoản 7.1.5.2 Liên kết chuẩn đo lường: Do cơ quan không sử dụng các 
phương tiện theo dõi và đo lường. 

- Điều khoản 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ: Do chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan thực hiện theo VBQPPL và cơ quan cấp trên giao. 

PHẦN 2  
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT 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 viện dẫn 

1. PHẠM VI ÁP 
DỤNG 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý 
chất lượng của Sở Xây dựng.  

- Chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm và 
dich vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu 
cầu của luật định. 

- Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp 
dụng có hiệu lực hệ thống này, bao gồm tất cả các quá trình để 
cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của 
khách hàng, yêu cầu luật định. 

- Phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 
9001:2015 của cơ quan (xem mục 1.4) 
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Điều khoản tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 Tài liệu viện dẫn 

2. TÀI LIỆU VIỆN 
DẪN 

- ISO 9000:2015 Cơ sở và từ vựng  

- ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững  

- ISO 9002:2016 Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO  

- ISO 19011:2018 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 

3. THUẬT NGỮ VÀ 
ĐỊNH NGHĨA 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong 
TCVN ISO 9000:2015. 

4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC  

4.1. Hiểu tổ chức và 
bối cảnh của tổ chức: 

 

 

Khi hoạch định HTQLCL, cơ quan Sở Xây dựng sẽ nhận diện 
các vấn đề bên trong, các vấn đề bên ngoài liên quan đến việc 
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình và có ảnh 
hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự định của 
HTQLCL. 

Ví dụ: một số vấn đề nội bộ, bên ngoài mà cơ quan cần nhận 
diện bao gồm: 

- Vấn đề nội bộ: 

    + Cơ cấu tổ chức; 

    + Nhân sự; 

    + Trang thiết bị, cơ sở vật chất;  

    + Trao đổi thông tin nội bộ; 

    ... 

- Vấn đề bên ngoài: 

    + Môi trường pháp lý; 

    + Các vấn đề an ninh, chính trị; 

    + Các nhà cung cấp bên ngoài; 

    + Vấn đề văn hoá; 

    ...  

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, cơ quan cần: 

1. Nhận diện các bên quan tâm liên quan đến HTQLCL như: 
các cơ quan quản lý, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước có liên quan, các tổ chức, công dân.... 

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

3. Xác định các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có 
liên quan. 

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 cơ quan 
Sở được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 
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Điều khoản tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 Tài liệu viện dẫn 

 1. Xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên 
quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

2. 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. 

3. Cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt 
động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần 
thiết để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan. 

Tài liệu liên quan: Xem mục 1.4 của tài liệu này 

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 cơ 
quan. Cơ quan lồng ghép HTQLCL với các hệ thống quản lý 
hiện có như: phần mềm quản lý 1 cửa, 1 cửa liên thông,  quản 
lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị..., 
sử dụng cùng một cấu trúc về các yêu cầu như đã nêu trong 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để điều hành. 

 Cơ quan 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.  

 Cơ quan phải duy trì thông tin dạng văn bản để hỗ trợ việc 
thực hiện các quá trình của cơ quan. 

Tài liệu liên quan: Danh mục tài liệu PL.01 

5. SỰ LÃNH ĐẠO 

5.1. Sự lãnh đạo và 
cam kết 

 

1. Lãnh đạo Sở Xây dựng 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: 

 Chịu trách nhiệm và tính hiệu lực của HTQLCL. 

 Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và các mục tiêu chất 
lượng được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược 
và bối cảnh của cơ quan.  

 Đảm bảo rằng các chính sách chất lượng được phổ biến, 
được thấu hiểu trong toàn bộ cơ quan.  

 Đảm bảo rằng các yêu cầu của HTQLCL được tích hợp vào 
các quá trình hoạt động của cơ quan khi phù hợp.  

 Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo quá trình. 

 Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho HTQLCL luôn 
sẵn có. 

 Truyền đạt tầm quan trọng về hệ thống quản lý có hiệu lực 
và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống. 

 Đảm bảo rằng các hệ thống quản lý đạt được các kết quả dự 
kiến. 
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 Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ những người tham gia đóng 
góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý. 

 Thúc đẩy cải tiến liên tục. 

 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 

2. Đối với HTQLCL, Lãnh đạo Sở chấp nhận cách tiếp cận coi 
khách hàng làm trung tâm nhằm đảm bảo rằng các nhu cầu và 
mong đợi được xác định, được coi là các yêu cầu phải tuân thủ 
và được đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.  
Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo: 

 Các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế 
định được xác định. 

 Các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản 
phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cơ quan làm thỏa mãn 
khách hàng đều được xác định và giải quyết. 

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

5.2. Chính sách  Giám đốc Sở đảm bảo thiết lập, thực hiện và duy trì Chính 
sách Chất lượng và Mục tiêu Chất lượng phù hợp với từng 
thời kỳ phát triển của Sở. Chính sách chất lượng được điều 
chỉnh khi thích hợp. Mục tiêu chất lượng được xây dựng và 
ban hành hàng năm. 

- Chính sách chất lượng do Giám đốc Sở phê duyệt có sự đóng 
góp ý kiến của tập thể cán bộ, công chức. 

- Ban Lãnh đạo sẽ sử dụng các biện pháp thích hợp để truyền 
đạt chính sách chất lượng trong toàn cơ quan Sở: In và treo 
chính sách chất lượng tại các vị trí dễ nhận biết trong Sở, đào 
tạo, giải thích trong các cuộc họp, hoặc photocopy gửi xuống 
cho các cá nhân đọc và thấu hiểu. 

         Tùy theo từng giai đoạn phát triển, Giám đốc Sở sẽ thực 
hiện việc xem xét tính phù hợp của chính sách chất lượng và 
tiến hành sửa đổi nếu cần 

Tài liệu liên quan: 

PL.02 Chính sách chất lượng. 

5.3. Vai trò, trách 
nhiệm và quyền hạn 
trong tổ chức 

Giám đốc Sở đảm bảo trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, 
các vị trí được xây dựng và truyền đạt, hiểu rõ trong cơ quan. 
Các phòng, cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện theo. 

Tài liệu liên quan: Quy chế làm việc của cơ quan Sở  
6. HOẠCH ĐỊNH 

6.1. Hành động giải 
quyết rủi ro và cơ 
hội 

1. Mục đích của hành động này là đảm bảo khi hoạch định các 
quá trình của HTQLCL, cơ quan xác định các rủi ro và cơ hội 
của mình và hoạch định các hành động để giải quyết rủi ro và 
cơ hội. Đồng thời, ngăn ngừa sự không phù hợp, bao gồm cả 
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đầu ra không phù hợp và xác định các cơ hội có thể nâng cao 
sự thỏa mãn của khách hàng hay đạt được các mục tiêu chất 
lượng của cơ quan. 

2. Khi xác định các rủi ro và cơ hội đối với HTQLCL, các vấn 
đề nội bộ và bên ngoài (xem 4.1) cũng như yêu cầu của các 
bên quan tâm có liên quan (xem 4.2) đều cần được xem xét: 

 Các ví dụ về rủi ro như các quá trình, sản phẩm và dịch vụ 
không đáp ứng các yêu cầu hoặc cơ quan không đạt được sự 
thỏa mãn của tổ chức, công dân. 

 Các ví dụ về cơ hội như tiềm năng nhận biết đối tượng phục 
vụ mới, xác định nhu cầu đối với sản phẩm hay dịch vụ mới 
và đưa chúng ra phục vụ tổ chức, công dân hoặc xác định nhu 
cầu sửa đổi hay thay thế một quá trình bằng việc đưa vào áp 
dụng công nghệ mới để quá trình trở nên hiệu quả hơn. 

3. Khi xác định các rủi ro và cơ hội của mình, cơ quan cần tập 
trung vào việc: 

 Mang lại sự tin cậy về việc HTQLCL có thể đạt được các 
kết quả dự kiến; 

 Nâng cao những tác động mong muốn và tạo ra những khả 
năng mới (thông qua việc cải thiện hiệu quả của các hoạt 
động, việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới,...); 

 Ngăn ngừa hoặc giảm bớt những tác động không mong 
muốn (thông qua việc giảm rủi ro hoặc hành động phòng 
ngừa); 

 Đạt được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, 
dịch vụ và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.  

Đây chính là việc chấp nhận cách tiếp cận tư duy dựa trên rủi 
ro và cơ quan cần xem xét việc áp dụng cách tiếp cận này cho 
các quá trình cần thiết đối với HTQLCL. 

4. Không có điều khoản nào của TCVN ISO 9001:2015 yêu 
cầu sử dụng phương pháp quản lý rủi ro chính thức nào khi 
xác định và giải quyết rủi ro và cơ hội. Khi xác định rủi ro và 
cơ hội, cơ quan có thể xem xét việc sử dụng các đầu ra của các 
mô hình như SWOT hoặc PESTLE. Các cách tiếp cận khác có 
thể xem xét như Phân tích phương thức và tác động của sai lỗi 
(FMEA), Phân tích phương thức, tác động và mức độ nghiêm 
trọng của sai lỗi (FMECA); Phân tích mối nguy và các điểm 
kiểm soát tới hạn (HACCP)… 

Việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro cũng có thể giúp tổ chức 
xây dựng văn hóa chủ động và phòng ngừa hướng tới việc 
thực hiện tốt hơn và cải tiến cách thức thực hiện công việc nói 
chung.  

5. Có nhiều hình thức khác nhau để có thể xem xét, xác định 
rủi ro và cơ hội, ví dụ: các cuộc họp về chiến lược, xem xét 
của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, các hình thức họp khác nhau về 
chất lượng, họp thiết lập mục tiêu chất lượng, giai đoạn hoạch 
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định việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp 
dịch vụ hành chính công... 

6. Hành động mà cơ quan có thể thực hiện để giải quyết rủi ro 
sẽ tùy thuộc vào bản chất của rủi ro, ví dụ như: 

 Tránh rủi ro bằng cách không tiếp tục thực hiện các quá 
trình mà trong đó có thể gặp phải rủi ro; 

 Loại bỏ rủi ro, ví dụ bằng cách sử dụng các phương án để 
tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ nhân viên có ít kinh nghiệm trong 
cơ quan; 

 Chấp nhận rủi ro để theo đuổi một cơ hội, như đầu tư vào 
các thiết bị mới, áp dụng công nghệ mới để việc cung cấp dịch 
vụ hành chính công trở nên hiệu quả hơn. 

 Chia sẻ rủi ro, ví dụ bằng cách làm việc trực tiếp, định kỳ 
hoặc lấy ý kiến của tổ chức, công dân để tạo thuận lợi cho quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính. 

 Không hành động, khi cơ quan tự mình chấp nhận rủi ro, 
trên cơ sở tác động tiềm ẩn của rủi ro hoặc chi phí cho hành 
động cần thiết. 

     Sở thiết lập tài liệu về quản lý rủi ro và cơ hội, cả đối với 
HTQLCL và đối với các quá trình của hệ thống (xem 4.4). 

 Tài liệu liên quan:  

      HD.02 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương 
pháp định lượng). 

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 cơ quan phải thiết lập các mục tiêu chất lượng ở các 
cấp và bộ phận chức năng thích hợp và các quá trình cần thiết 
của HTQLCL, 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 của cơ quan có thể được thể hiện 
trong các dạng văn bản khác nhau, ví dụ như: Kế hoạch hoạt 
động năm của cơ quan hoặc các nhiệm vụ trọng tâm của cơ 
quan hoặc quyết định giao nhiệm vụ...   

       Định kỳ, các cơ quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 
Mục tiêu, có thể thông qua các báo cáo đánh giá giai đoạn, 
báo cáo sơ kết, tổng kết năm ... 

Tài liệu liên quan: 

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL -PL.03 

6.3. Hoạch định thay 
đổi 

Mọi sự thay đổi trong hệ thống phải được Giám đốc Sở phê 
duyệt. Các bộ phận đề xuất phương án thay đổi cần trình bản 
kế hoạch nêu rõ: 

- Mục đích của sự thay đổi và kết quả dự kiến sẽ đạt được sau 
thay đổi 
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- Hậu quả nếu không thay đổi kèm bằng chứng khách quan 

- Sự thay đổi này có ảnh hưởng đến tính toán vẹn của hệ thống 
QLCL hay không? Ảnh hưởng như thế nào? Hoặc tại sao 
không ảnh hưởng? 

- Các nguồn lực cần phải có để thực hiện thay đổi 

- Dự kiến phân bổ trách nhiệm quyền hạn thực hiện thay đổi 
7. HỖ TRỢ 
7.1. Nguồn lực 

7.1.1. Khái quát 

 

      Ban lãnh đạo Sở cam kết cung cấp đủ nguồn lực theo yêu 
cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục 
HTQLCL của Sở.  

      Những hạn chế về nguồn lực sẽ được giải quyết thông qua 
hoạt động đào tạo, sửa chữa, mua sắm hàng năm, cập nhật, cải 
tiến định kỳ… Mọi nguồn lực trong và ngoài cơ quan Sở đều 
được tận dụng tối đa phục vụ cho mục tiêu chất lượng của cơ 
quan Sở đã đề ra. 

7.1.2. Con người 

 

      Nhân lực: Sở Xây dựng luôn coi trọng vấn đề con người 
trong mỗi hoạt động của cơ quan. Mọi cán bộ, công chức 
trong cơ quan đều được đào tạo và nhận thức đầy đủ về tầm 
quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và 
vận hành hệ thống một cách hiệu quả. Các công chức chuyên 
môn trực tiếp thực hiện các công việc ảnh hưởng tới chất 
lượng của dịch vụ đều được tuyển chọn theo các tiêu chí chặt 
chẽ của cơ quan nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc. 

7.1.3. Cơ sở hạ tầng       Thiết bị, cơ sở hạ tầng: cơ quan Sở đã đầu tư một hệ thống 
các thiết bị và máy móc, phòng làm việc, hệ thống thông tin 
liên lạc ... đáp ứng được các yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính. Hàng năm, cơ quan  sẽ có kế hoạch duy trì, cải tạo lại 
cơ sở hạ tầng để phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu 
của khách hàng. 

7.1.4. Môi trường 
cho việc thực hiện 
các quá trình 

       Môi trường làm việc: cơ quan Sở Xây dựng chú trọng 
thiết lập một môi trường làm việc phù hợp với từng bộ phận 
trong cơ quan. Đảm bảo các cán bộ, công chức có thể phát huy 
tối đa khả năng và năng lực thực hiện các công việc được 
giao, cho ra đời các sản phẩm và dịch vụ không những đáp 
ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng mà còn vượt hơn cả sự 
mong đợi của họ. 

7.1.5. Nguồn lực theo 
dõi và đo lường 

     1. Mục đích của điều này là đảm bảo rằng cơ quan xác định 
và cung cấp các nguồn lực thích hợp để đảm bảo các kết quả 
theo dõi và đo lường có hiệu lực và tin cậy khi xem xét đánh 
giá sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ của cơ quan.  

     2. Trong một số trường hợp, việc kiểm tra hoặc theo dõi đơn 
giản là để xác định tình trạng. Ví dụ, kết quả của dịch vụ hành 
chính công là các quyết định hành chính, cơ quan cam kết xác 
định và cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo cho các kết 
quả này luôn đúng và đáng tin cậy, phù hợp với các yêu cầu của 
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pháp luật và yêu cầu của tổ chức, công dân, bằng cách: 

 Phân công những người có năng lực để kiểm tra tính đầy đủ 
và hợp lệ của các hồ sơ, yêu cầu đầu vào. 

 Phân công các cán bộ, công chức có năng lực và chuyên 
môn để thẩm định các hồ sơ và yêu cầu của tổ chức, công dân. 

 Trưởng các Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm duyệt 
các kết quả hành chính trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt và 
trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

 Lãnh đạo cơ quan xem xét, hoạch định phương pháp, cách 
thức thực hiện việc đo lường sự thoả mãn khách hàng. 

.... 

7.1.6. Tri thức của tổ 
chức 

     Sở Xây dựng 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 được xác định bao gồm các kiến thức và thông tin có 
được từ: 

       1. Các nguồn lực nội bộ, như các bài học, các kiến thức từ 
các chuyên gia, các tài sản trí tuệ.  

       2. Các nguồn lực bên ngoài như các tiêu chuẩn, giới học 
giả, các hội thảo, các thông tin thu thập được từ các bên liên 
quan. 

       - Các tri thức này sẽ được duy trì, và sẵn ở mức độ cần 
thiết. 

       - Khi thực hiện thay đổi các nhu cầu và các xu hướng, cơ 
quan sẽ xem xét các tri thức hiện tại và xác định cách thức yêu 
cầu hoặc truy cập đến các kiến thức bổ sung. 

7.2. Năng lực        Sở Xây dựng 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 Y tế 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 Xây dựng đảm bảo rằng những người làm việc dưới sự 
kiểm soát của mình sẽ nhận thức được: 

      1. Chính sách chất lượng của cơ quan. 

       2. 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. 
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       Để thực hiện điều này Sở Xây dựng sẽ:  

1. Niêm yết và phổ biến 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 

        Cơ quan 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 các 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. Tổ chức các cuộc họp (định kỳ, theo kế hoạch hoặc đột 
xuất) để thảo luận các vấn đề của HTQLCL. 

4. Sử dụng kết quả đánh giá của các quá trình đánh giá (nội 
bộ, bên thứ 2). 

5. Tổ chức họp thảo luận và tham vấn với các cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động. 

6. Sử dụng các phương tiện truyền thông như e-mail, điện 
thoại, văn bản... 

7.5. Thông tin dạng 
văn bản 

     Thông tin dạng văn bản của HTQLCL bao gồm cả tài liệu 
và hồ sơ. 

   - Tài liệu: là các thông tin dạng văn bản phục vụ cho việc 
hoạch định và kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng. 

   - Hồ sơ: là các thông tin dạng văn bản dùng để công bố các 
kết quả hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực 
hiện của Hệ thống quản lý chất lượng. 

      Tài liệu yêu cầu đối với 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 có 
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 liên quan:  

HD.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, 
hồ sơ). 
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8. THỰC HIỆN 

8.1. Hoạch định và 
kiểm soát việc thực 
hiện 

       Sở Xây dựng sẽ hoạch định và xây dựng các quá trình cần 
thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và cung 
cấp các dịch vụ hành chính công. Việc hoạch định quá trình 
cung cấp dịch sẽ đáp ứng các yêu cầu của các quá trình khác 
của hệ thống quản lý. Những sự hoạch định như vậy sẽ xem 
xét các thông tin liên quan đến bối cảnh của cơ quan xem mục 
4.1; 4.2; 4.3; 4.4 ở trên và các nguồn lực, năng lực hiện tại, 
cũng như các yêu cầu về dịch vụ trên cơ sở nhận biết và giải 
quyết các rủi ro và cơ hội đã được nêu 6.1. 

8.2. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

8.2.1. Trao đổi thông 
tin với khách hàng 

     Cơ quan Sở Xây dựng thực hiện việc trao đổi thông tin một 
cách hiệu quả với khách hàng bao gồm:  

1. Cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ hành chính 
công. 

2. Xử lý các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân bao gồm cả 
những yêu cầu thay đổi. 

3. Tiếp nhận các phản hồi liên quan đến dịch vụ, bao gồm cả 
các khiếu nại. 

4. Xử lý hoặc kiểm soát các tài sản của Nhà nước. 

8.2.2. Xác định các 
yêu cầu đối với sản 
phẩm và dịch vụ  

 

 

 

 

      Trong quá trình thực hiện các dịch vụ mới, cơ quan sẽ nắm bắt: 

1.  Các yêu cầu cụ thể của dịch vụ, bao gồm các yêu cầu về trả kết 
quả. 

2. Các yêu cầu chưa được tuyên bố nhưng cần thiết cho sử 
dụng cụ thể hoặc có ý định sử dụng. 

 3. Các yêu cầu luật định và chế định liên quan đến dịch vụ. 

 4. Các yêu cầu khác mà cơ quan xác định. 

8.2.3. Xem xét các 
yêu cầu đối với sản 
phẩm và dịch vụ 

      Khi các yêu cầu được xác định, cơ quan sẽ xem xét các 
yêu cầu này 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. Cơ quan có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu đã xác định 
hoặc các khiếu nại đối với dịch vụ mà cơ quan  cung cấp 

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

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), cơ quan 
phải có văn bản để thông tin về những sự thay đổi đó; khách hàng, 
các bên liên quan phải được thông báo và có kế hoạch biện pháp để 
duy trì sự đáp ứng tốt nhất chương trình, nội dung có sự thay đổi này. 

8.3. Thiết kế và phát 
triển sản phẩm và 
dịch vụ 

    Không áp dụng 

     Do cơ quan tiến hành các công việc phải theo chức năng, 
nhiệm vụ do cấp trên giao và các công việc đó phải theo quy 
định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nên 
không cần thiết thực hiện việc thiết kế và phát triển 
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8.4. Kiểm soát quá 
trình, sản phẩm, dịch 
vụ do bên ngoài cung 
cấp 

    - Bất kỳ quá trình nào được thực hiện bởi bên thứ ba được 
coi là “quá trình thuê bên ngoài” và phải được kiểm soát. Các 
quá trình bên ngoài của cơ quan và các biện pháp kiểm soát 
cho từng quá trình, được xác định trong kiểm soát mua hàng 
và các nhà cung cấp bên ngoài. 

    - Loại và mức độ kiểm soát được áp dụng đối với quá trình 
bên ngoài sẽ xem xét đến: 

1. Tác động tiềm ẩn của quá trình bên ngoài đối với khả năng 
của cơ quan trong việc cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu. 

2. Mức độ đối với nội dung mà biện pháp kiểm soát quá trình 
được chia sẻ. 

3. Khả năng đạt được biện pháp kiểm soát thông qua các yêu 
cầu hợp đồng mua hàng. 

     Mua hàng: 

- Cơ quan đảm bảo rằng hàng hóa mua vào đáp ứng các yêu 
cầu của cơ quan. Loại hình và mức độ kiểm soát đối với các 
nhà cung cấp và hàng hóa mua vào phụ thuộc vào mức độ ảnh 
hưởng của chúng đối với quá trình cung cấp dịch vụ sau đó 
hoặc kết quả cuối cùng. 

- Cơ quan cũng tiến hành đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 
dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm, tiến độ giao hàng và 
chất lượng sản phẩm và các dịch vụ kèm theo đáp ứng các yêu 
cầu. Cơ quan cũng thiết lập các tiêu chí lựa chọn, đánh giá  đối 
với các nhà cung cấp và sản phẩm hàng hóa mua vào. 

- Việc thực hiện mua hàng thông qua việc phát hành các đơn 
hàng chính thức, các hợp đồng kinh tế trong đó mô tả cụ thể 
các yêu cầu mua vào. Các hàng hóa mua về sau đó được kiểm 
tra xác nhận xem có đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan 
không. Những nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu 
của cơ quan có thể được yêu cầu các hành động khắc phục sau 
đó. 

8.5. Sản xuất và cung cấp dịch vụ 

8.5.1. Kiểm soát sản 
xuất và cung cấp 
dịch vụ 

     Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo tất 
cả các dịch vụ và quá trình hoạt động đều được phân biệt và 
được thực hiện với sự kiểm soát chặt chẽ. Các điều kiện được 
kiểm soát bao gồm như sau: 

      a) Các quy trình chất lượng và quy trình kỹ thuật, hướng 
dẫn công việc đã viết thành văn bản và đã được phê chuẩn. 
Quy trình và hướng dẫn công việc phải có sẵn ở nơi làm việc 
cho Cán bộ, công chức sử dụng khi cần thiết. Sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn hoặc các yêu cầu về pháp lý có liên quan. 

       b) Kiểm soát và bảo dưỡng một cách thích hợp đối với 
thiết bị máy móc. 

 

 



 23 

       c) Xác định, lập kế hoạch và thực hiện việc thẩm định để 
đảm bảo hoàn thành công việc một cách thỏa mãn và phù hợp 
với các chỉ dẫn, tiêu chuẩn đã đề ra trước khi tiến hành những 
bước kế tiếp. 

       d. Xử lý dữ liệu, thông tin liên quan đến hoạt động cung 
cấp dịch vụ. 

       đ) Việc kiểm soát các hoạt động phải phù hợp với các quy 
trình thao tác. 

8.5.2. Nhận biết và 
truy xuất nguồn gốc 

      Cơ quan đảm bảo các yêu cầu sau: 

       1. Khi cần thiết, có thể nhận biết văn bản, hồ sơ trong suốt 
quá trình thực hiện. 

       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 thực hiện thông qua việc lưu trữ đầy đủ các hồ sơ 
công việc. 

       4. Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất 
lượng của cơ quan (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 tiếp nhận và xử lý các văn bản, hồ sơ của 
các tổ chức, công dân, cơ quan đảm bảo các đơn vị trực thuộc 
phải nhận biết, lưu giữ, bảo quản, bảo mật các thông tin trong 
văn bản, hồ sơ của tổ chức, công dân cung cấp. Nếu xảy ra 
trường hợp hồ sơ bị mất, bị hư hỏng thì cơ quan sẽ phải thông 
báo cho tổ chức, công dân được biết và có cách khắc phục, 
đồng thời lập và lưu hồ sơ về các trường hợp xảy ra. 

8.5.4. Bảo toàn        Cơ quan 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 Xây dựng 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 Xây dựng xem xét và có kế hoạch hoặc đột xuất 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.  

8.6. Thông qua sản 
phẩm và dịch vụ 

      Các tiêu chí chấp nhận dịch vụ được xác định trong các tài 
liệu hỗ trợ phù hợp. 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. Điều này được thực hiện 
trước khi dịch vụ được thông qua hoặc dịch vụ được chuyển 
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giao. Các phương pháp này được xác định trong các tài liệu 
sau đây: 

        1. Kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ mà 
khách hàng nộp tại Trung tâm hành chính công. 

        2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính tại các phòng chuyên môn. 

        3. Thẩm định thể thức văn bản và nội dung văn bản đối 
với các kết quả của thủ tục hành chính trước khi được phê 
duyệt và chuyển giao cho khách hàng. 

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. Cơ 
quan phải có cơ chế để phát hiện được chúng và phải có quy 
định, cơ chế xử lý. 

      - Từng phòng 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 liên quan: 

HD.04. Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động 
khắc phục. 

9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

9.1.1. Khái quát          Sở Xây dựng sử dụng HTQLCL nhằm cải tiến các quá 
trình của nó. 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 phân tích 
các số liệu liên quan đến: 

Các kết quả phân tích sẽ được sử dụng để đánh giá: 

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. 

6. Kết quả thực hiện của các nhà cung cấp bên ngoài. 

7. Các chương trình cải tiến HTQLCL. 

9.1.2. Sự thỏa mãn 
của khách hàng 

      - Là một trong các biện pháp đo lường hiệu quả hoạt động 
của HTQLCL, cơ quan thực hiện kiểm soát các thông tin liên 
quan đến cảm nhận của khách hàng để đánh giá xem cơ quan  
có đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng không. 
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      - Sở Xây dựng xem xét phương pháp, cách thức thực hiện 
việc đo lường sự thoả mãn khách hàng (ví dụ thông qua các 
hình thức: hòm thư góp ý, tiếp công dân, lấy phiếu góp ý, lấy 
phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng ...). 

9.2. Đánh giá nội bộ         Định kỳ Sở tiến hành đánh giá nội bộ nhằm xác định xem 
HTQLCL có tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu 
luật định và yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hay 
không. Các cuộc đánh giá nhằm đảm bảo rằng HTQLCL đã 
được thực hiện hiệu quả và được duy trì. 

Tài liệu liên quan:  

HD.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo. 

9.3. Xem xét của 
lãnh đạo 

      Lãnh đạo Sở tổ chức xem xét HTQLCL thông qua các 
cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết, định kỳ hoặc đột xuất... để 
đảm bảo rằng nó luôn phù hợp, thỏa đáng và có hiệu lực. Việc 
xem xét sẽ bao gồm việc đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu 
cầu thay đổi đối với Hệ thống, bao gồm cả việc xem xét các 
Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng. 

      Sở Xây dựng lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng 
chứng về kết quả xem xét của lãnh đạo. 

Tài liệu liên quan:  

HD.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh 
đạo. 

10. CẢI TIẾN 

10.1. Khái quát        Cơ quan Sở 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, các phòng 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. Phòng phát hiện phải 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; 
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- 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. 

Tài liệu liên quan:  

-  HD.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của 
lãnh đạo. 

 - HD.04 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 
động khắc phục. 

10.3. Cải tiến liên tục       Sở Xây dựng cam kết thực hiện cải tiến liên tục dựa trên 
việc xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, và các kết quả 
đầu ra từ xem xét của lãnh đạo, để xác định xem có nhu cầu 
hay cơ hội nào phải được giải quyết như một phần của cải 
tiến liên tục. 

Tài liệu liên quan:  

- HD.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh 
đạo. 

- HD.04 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 
động khắc phục.. 

 


