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1. MỤC ĐÍCH  
Quy định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát, xử lý các hoạt động không 

phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thực hiện và hoàn thành. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Áp dụng đối với tất cả hoạt động thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng của Văn phòng UBND Quảng Bình mà trong quá trình tiến hành hoặc 
ngay cả khi đã hoàn thành được phát hiện thấy là không phù hợp. 

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ 
- Sổ tay chất lượng - Mục Kiểm soát hoạt động không phù hợp (8.3). 
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008-  Mục 8. 
4. ĐỊNH NGHĨA 

 Hoạt động không phù hợp bao gồm những hoạt động sau:  
 - Ban hành văn bản trái quy định của pháp luật là việc thực hiện ban hành 
văn bản sai thẩm quyền hoặc trái với Luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 
 - Ban hành văn bản sai hình thức, thể thức là việc ban hành văn bản mà 
hình thức và thể thức không tuân theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-
VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 và Thông tư liên tịch số 01/2011/TT-BNV ngày 
19/01/2011 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. 

- Ban hành văn bản không đúng với quy trình, thời gian, quy định là việc 
thực hiện ban hành văn bản trái với các yêu cầu quy định của Hệ thống quản lý chất 
lượng và các văn bản có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình. 

- Việc thực hiện các công việc không đúng với quy trình, quy định; không 

đúng thời gian quy định là việc thực hiện công việc chuyên môn của cán bộ, công 
chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình không được thực hiện hoặc 
không thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong giao tiếp không phù hợp là 
thái độ của cán bộ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công 
vụ còn thiếu văn hóa, mang tính hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu. 
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5. NỘI DUNG 
5.1. Lưu đồ        Biểu mẫu ghi chép               Trách nhiệm 

Bộ phận/ Người thực hiện Trình tự công việc Mẫu biểu, tài liệu 
liên quan 

 
 

Tất cả cán bộ, công chức, 
viên chức 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bộ phận liên quan 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
Phụ trách bộ phận/ 

Cán bộ, công chức, viên 
chức liên quan 
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Bộ phận liên quan 
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Bộ phận  
thực hiện 
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Bộ phận được đánh giá và 
Đại diện lãnh đạo về chất 

lượng (QMR) 

  

 
 

Đại diện lãnh đạo về chất lượng 
(QMR) 
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Phát hiện hoạt động 
không phù hợp 

Ghi sổ mở phiếu yêu cầu xử 
lý hoạt động không phù hợp 

Tách riêng, nhận biết, 
phân loại 

Thực hiện và theo dõi 
biện pháp 

 

Đề ra biện pháp xử lý 
cụ thể 

 

Lưu hồ sơ 
 

Đưa ra biện pháp khắc phục, 
phòng ngừa (nếu cần)  
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 5.2. Mô tả quá trình xử lý: 
1. Phát hiện hoạt động không phù hợp 

 Trong quá trình kiểm tra, triển khai thực hiện và lưu trữ nếu phát hiện thấy 
hoạt động không phù hợp thì người phát hiện phải nhận biết, để riêng, đánh dấu 
nhận biết và thông báo tới người phụ trách để giải quyết. 

2. Ghi sổ, mở phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù hợp 
 - Người phụ trách có liên quan trực tiếp đến hoạt động không phù hợp có 
trách nhiệm ghi sổ theo dõi và phải mở phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù 
hợp theo biểu mẫu BM01.QT.04/LĐ.   
 - Các phiếu xử lý yêu cầu hoạt động không phù hợp sau khi được gửi tới các 
bộ phận có liên quan và Đại diện lãnh đạo (QMR) để đề ra các biện pháp xử lý 
thích hợp. 

5.3. Đề ra biện pháp xử lý: 
 - Chuyên viên phụ trách ngành/lĩnh vực trực tiếp chịu trách nhiệm (phối hợp 
với các bộ phận liên quan khác, nếu cần) đưa ra phương thức xử lý thích hợp, ghi 
vào ô thứ 2 của phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù hợp theo biểu mấu 
BM01.QT.04/LĐ báo cáo lãnh đạo Văn phòng và triển khai thực hiện. 
 - Các biện pháp xử lý hoạt động không phù hợp có thể là:  
  + Ra văn bản xin lỗi 

+ Làm lại 
+ Huỷ bỏ 
+ Thương lượng với khách hàng 

 - Trong trường hợp thương lượng với khách hàng để chấp nhận hoạt động. 
Kết quả của việc thương lượng phải được thể hiện bằng văn bản và được khách 
hàng ký xác nhận. 

5. 4. Thực hiện và theo dõi các biện pháp xử lý. 
 - Chuyên viên phụ trách hoặc bộ phận được phân công thực hiện biện pháp 
xử lý hoạt động không phù hợp, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo 
Văn phòng.  
 - Lãnh đạo Văn phòng kiểm tra lại kết quả và ghi kết quả chi tiết vào ô thứ 3 
của Phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù hợp.  

5. 5. Lưu hồ sơ: 
 - Chuyên viên phụ trách lưu toàn bộ phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không 
phù hợp và hồ sơ liên quan. 
 - Sáu tháng một lần, Các phòng, ban, trung tâm tổng hợp tình hình thực hiện 
xử lý hoạt động không phù hợp và sao chụp tất cả các Phiếu yêu cầu xử lý hoạt 
động không phù hợp lập thành báo cáo trình Đại diện lãnh đạo (QMR) xem xét tại 
cuộc họp định kỳ.  
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5.6. Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa 
 - Sáu tháng một lần, Đại diện lãnh đạo (QMR) tổng hợp các phiếu yêu cầu xử 
lý hoạt động không phù hợp của các bộ phận, nếu thấy cần thiết chủ trì phối hợp với 
Trưởng các phòng, ban, trung tâm và chuyên viên phụ trách phân tích tìm nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo biểu mẫu 
BM02.QT.04/LĐ tránh tình trạng tái diễn của hoạt động không phù hợp. 
 

6. LƯU TRỮ 
 - Chuyên viên phụ trách lưu các phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù 
hợp liên quan tới bộ phận mình trong 2 năm. 
 - Phòng Hành chính – Tổ chức lưu sổ theo dõi, các phiếu yêu cầu xử lý hoạt 
động không phù hợp và các biên bản phân tích tìm nguyên nhân trong 2 năm. 
 

7. PHỤ LỤC 
 BM01.QT.04/LĐ: Phiếu yêu cầu xử lý hoạt động không phù hợp. 
 BM02.QT.04/LĐ: Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục phòng ngừa và cải tiến. 
 



 
 

                                                                                                              
BM01.QT.04/LĐ 

 

PHIẾU YÊU CẦU XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG KHÔNG PHÙ HỢP 

Số phiếu: ............................      Ngày: ........................        Đơn vị đầu mối liên quan:.................................... 

Liên quan đến: Thủ tục hành chính:   Dịch vụ:                 

   Thông tin và CSDL:   Hoạt động chức năng: 

Nội dung không phù hợp: 

 

 

 

 

 

Người mở phiếu:                                                            Xác nhận của đơn vị liên quan 

 

Nguyên nhân và biện pháp xử lý: 

 

 

 

Phê duyệt: 

Người thực hiện: ................................................ 

Ngày hoàn thành: .............................................. 

Kết quả thực hiện: 

 

 

 

 

 

Có cần hành động khắc phục, phòng ngừa không?      Có                             Không 
   
 
Ngày kiểm tra:        /       /                                Người duyệt: 
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PHIẾU YÊU CẦU HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN 

 - Ngày..............tháng..............năm..................Số phiếu:..................... 

 - Đơn vị đầu mối mở:............................................................................................. 

 

      Nội dung: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Người mở: 
 

Nguyên nhân và biện pháp  K.phục:   P.ngừa: Cải tiến: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Người thực hiện:..................................................................  Duyệt 

- Thời gian hoàn thành:........................................ 

     Kết quả thực hiện: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Đạt:                               Không đạt:                            Số phiếu mới:.......................... 

 
            Ngày.......tháng........năm......            Người kiểm tra:  




