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1. MỤC ĐÍCH 
 Quy định trách nhiệm và cách thức tiến hành các biện pháp khắc phục, phòng 
ngừa để giải quyết các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn trong quá trình hoạt động và thực 
hiện Hệ thống quản lý chất lượng hoặc những đề xuất cải tiến nhằm không ngừng 
nâng cao hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh Quảng 
Bình. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Áp dụng trong các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng 
Bình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng khi thực hiện các hoạt động sau: 

- Kiểm soát và xử lý những vấn đề không phù hợp. 
- Đề xuất các biện pháp và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa. 

 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
 - TCVN ISO 9001:2008 - Mục 8.5 

 - Sổ tay chất lượng - Mục đo lường phân tích và cải tiến (8.5). 

 - Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ 

 

4. ĐỊNH NGHĨA 
4.1 Hoạt động khắc phục: Là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và thực 

hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại đã xảy ra, nhằm đảm bảo các tồn tại đó 
không bị tái diễn. 

4.2 Hoạt động phòng ngừa: Là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và 
thực hiện các biện pháp ngăn ngừa những tồn tại có thể xảy ra trong tương lai. 

4.3 Thực hiện đề xuất cải tiến: Là việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị nhằm 
nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. 

 

5. NỘI DUNG 
 
5.1 Lưu đồ: 
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5.1 Lưu đồ: 

Đơn vị/ Người thực hiện Trình tự công việc 
Mẫu biểu, tài liệu 

liên quan 

 
 

Tất cả cán bộ, công chức 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Đơn vị liên quan 
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Phụ trách đơn vị/ tổ ĐGCL/ 

Cán bộ, công chức thuộc 
phòng ban, trung tâm được 

đánh giá  

 
 
 

 
 
 
 

 
Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh/Đại diện lãnh đạo 
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Thư ký Ban chỉ đạo ISO 
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Các đơn vị liên quan 
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Các phòng, ban, trung tâm 
được đánh giá  

  

 
 

Đại diện lãnh đạo/ 
Thành viên đoàn đánh giá. 
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Phát hiện vấn đề 
không phù hợp 

Ghi yêu cầu hành động 
khắc phục phòng ngừa 

Xác định nguyên nhân, 
tìm biện pháp KP-PN 

Cập nhật sổ theo dõi 

Thực hiện biện pháp 
khắc phục, phòng ngừa 

Lưu hồ sơ, 
cập nhật văn bản  

Xử lý theo quy định, 
ghi sổ theo dõi 

Xem xét 

Kiểm tra việc 
thực hiện 
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Thư ký Ban chỉ đạo ISO 

 
            
              Lưu hồ sơ, cập nhật văn bản 
 

 

5.2 Mô tả lưu đồ 
5.2.1 Các vấn đề cần thực hiện hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 

 - Trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, những 
vấn đề không phù hợp có thể phát sinh liên quan đến: 

 + Xử lý các ý kiến phản hồi của khách hàng. 

 + Kết quả đánh giá nội bộ. 

 + Thông tin thông qua thu thập, phân tích dữ liệu. 

 + Kết quả thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đã có. 

 + Kết quả xem xét của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

 - Khi phát sinh các vấn đề không phù hợp như trên, các phòng, ban, trung tâm  
liên quan thực hiện xử lý theo các Quy trình, Quy định tương ứng của Hệ thống 
quản lý chất lượng. 

5.2.2 Lập Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 

- Trong quá trình thực hiện xử lý các vấn đề không phù hợp (nêu ở mục 
5.2.1), nếu phát hiện thấy các vấn đề này: 

 + Bị lặp lại từ lần thứ năm trở lên. 

 + Xảy ra một cách có tính hệ thống. 

 + Gây ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước. 

 Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng các đơn vị có trách nhiệm lập “Phiếu yêu cầu 
hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến” theo biểu mẫu BM01.QT.05/LĐ. 

 - Các “Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến” được 
trình Đại diện lãnh đạo xem xét. 

 - Đại diện lãnh đạo căn cứ vào nội dung các vấn đề cần khắc phục, phòng 
ngừa hoặc cải tiến sẽ nghiên cứu và giao cho đơn vị  chức năng có trách nhiệm thực 
hiện trong khoảng thời gian quy định cụ thể.  

Đại diện lãnh đạo sao chụp các “Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng 
ngừa và cải tiến” chuyển cho các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng 
thời dự kiến ngày đánh giá lại, ghi vào Sổ theo dõi các phiếu báo cáo không phù 
hợp theo biễu mẫu BM02.QT.05/LĐ. 

5.2.3 Phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp và trách nhiệm thực hiện 

 - Trưởng đơn vị thực hiện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan 
(nếu cần) để phân tích, tìm ra các nguyên nhân của vấn đề không phù hợp; đề ra các 
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biện pháp khắc phục, phòng ngừa thích hợp, ghi vào “Phiếu yêu cầu hoạt động khắc 
phục, phòng ngừa và cải tiến” và trình Đại diện lãnh đạo phê duyệt đảm bảo thời 
gian quy định. Trường hợp hành động khắc phục, phòng ngừa cần thực hiện quá 
thời gian quy định, đơn vị thực hiện phải báo cáo lý do và được sự chấp thuận của 
Đại diện lãnh đạo. Trưởng các đơn vị lưu hồ sơ quá trình phân tích tìm nguyên nhân 
và đề ra biện pháp giải quyết. 

 - Khi đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa hoặc những đề xuất cải tiến, 
Đại diện lãnh đạo chỉ định rõ ai hoặc đơn vị nào chịu trách nhiệm thực hiện và thời 
gian hoàn thành. 

5.2.4. Thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 

- Trưởng các đơn vị được phân công thực hiện các biện pháp khắc phục, 
phòng ngừa và cải tiến phải giao cho người có trách nhiệm thực hiện theo đúng thời 
hạn được giao. 

 - Trong quá trình thực hiện, người được phân công có thể phối hợp với các 
phòng, ban, trung tâm liên quan để các biện pháp được thực hiện một cách có hiệu 
lực. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo kết quả lên Đại diện lãnh 
đạo để có biện pháp xử lý tiếp theo nếu chưa đạt yêu cầu. 

5.2.5. Theo dõi các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 

 - Sau khi các hoạt động khắc phục đã được thực hiện, Đại diện lãnh đạo tổ 
chức kiểm tra lại kết quả, lưu các bằng chứng trong quá trình thực hiện biện pháp 
và ghi vào Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.  

 - Định kỳ hàng tháng, trưởng các đơn vị có trách nhiệm tập hợp các Phiếu 
yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến và Sổ theo dõi các phiếu báo 
cáo không phù hợp chuyển Đại diện lãnh đạo xem xét. 

 

6. LƯU TRỮ 
 - Toàn bộ các hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện đều do trưởng các đơn 
vị và Đại diện lãnh đạo lưu trong 3 năm. 

- Ghi chú: phương pháp ghi số thứ tự cho Phiếu yêu cầu hành động khắc 
phục (HĐKP):  XX/YY/ZZ/TT… 
 Trong đó  - XX:  Số thứ tự của báo cáo sự không phù hợp (từ 01 - 99) 
   - YY:  Số thứ tự của đợt đánh giá (từ 01 trở đi) 
    - ZZ :  Ghi 2 chữ số cuối cùng của năm 
   - TT…:  Tên viết tắt phòng chuyên môn  
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7. PHỤ LỤC 
BM01.QT.05/LĐ: Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến. 
BM02.QT.05/LĐ: Sổ theo dõi báo cáo và xử lý sự không phù hợp. 

 



                                                                                                         BM01.QT.05/LĐ 
 

 
PHIẾU YÊU CẦU HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC 

PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN 

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

 - Đơn vị mở:........................................................................................................... 

 

NỘI DUNG: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 Người mở: 
 

NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP  K. phục:   P.ngừa:    C.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:  



                                                         
BM02.QT.05/LĐ 

                 

SỔ THEO DÕI BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP. 

Số 
Phiếu 

Thời gian/ Nơi 
phát hiện 

Nội dung sự 
không phù 

hợp 

Nguyên nhân 
( HĐ KP/PN) 

Biện pháp 
Đơn vị/ 

Người thực 
hiện 

Thời gian 
hoàn thành 

Kết quả thực 
hiện 

Ghi Chú 

Đạt 
Không 
Đạt 

          

          

          

          

          

          




