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1.  MỤC ĐÍCH 

Quy định phương pháp tiến hành việc xem xét của lãnh đạo nhằm đảm bảo 
Hệ thống quản lý chất lượng luôn thích hợp, thoả đáng và có hiệu lực. 

2.  NỘI DUNG 

2.1  Lưu đồ     Biểu mẫu      Trách nhiệm    Hỗ trợ 

              BM01.QT.06/LĐ        Đại diện LĐ 

              BM02.QT.06/LĐ        Các phòng 

        

                  Đại diện LĐ 

 

                    Ban lãnh đạo,  

                                                                                                                       Trưởng phòng 

                              BM03.QT.06/LĐ           Ban lãnh đạo,  

            Trưởng phòng 

         

          Các phòng, Đại diện LĐ  

 

2.2  Yêu cầu chung 

a)  Tần suất xem xét 

Việc tổ chức các cuộc họp xem xét được tiến hành định kỳ ít nhất 1 năm /1 lần 

b)  Thành phần tham dự 

- Chánh Văn phòng - chủ trì cuộc họp 

- Các Phó Văn phòng 

- Đại diện lãnh đạo - Thư ký cuộc họp 

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc. 

 

Viết báo cáo 

Tổng hợp 
báo cáo 

Họp 

Tổng kết 
cuộc họp 

Yêu cầu 

Thực hiện 
các biện 

pháp 
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2.3.  Mô tả 

2.3.1  Đầu vào của xem xét: 

Trước khi tiến hành cuộc họp 2 tuần, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thông 
báo kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống chất lượng theo biểu mẫu 
BM01.QT.06/LĐ. Các phòng, ban trực thuộc có trách nhiệm viết báo cáo gửi đại 
diện lãnh đạo trước khi tiến hành họp 3 ngày.  Nội dung báo cáo của các đơn vị 
được lập theo biểu mẫu BM02.QT.06/LĐ. 

2.3.2. Tổng hợp báo cáo. 

Đại diện lãnh đạo tổng hợp toàn bộ các báo cáo của các đơn vị thành các số 
liệu cụ thể, lập thành báo cáo chung  theo biểu mẫu BM02.QT.06/LĐ để báo cáo tại 
cuộc họp. 

2.3.3  Thực hiện 

- Đại diện lãnh đạo báo cáo toàn bộ các vấn đề có liên quan đến hệ thống 
quản lý chất lượng tại cuộc họp. 

- Trưởng các đơn vị thảo luận, góp ý kiến và đề xuất các biện pháp khắc phục. 

- Chánh Văn phòng căn cứ vào báo cáo của Đại diện lãnh đạo và các ý kiến 
đóng góp của Trưởng các đơn vị sẽ tổng hợp và đưa ra kết luận, định hướng, các 
biện pháp  khắc phục, phòng ngừa và mục tiêu chất lượng mới (nếu cần). 

2.3.4.  Tổng kết 

Thư ký ghi biên bản họp xem xét của lãnh đạo theo biểu mẫu theo biểu mẫu 
BM03.QT.06/LĐ.. Nội dung phải thể hiện được: 

+ Kết quả cuộc họp 

+ Các biện pháp khắc phục, phòng ngừa về hệ thống chất lượng và sản phẩm 

+ Các nguồn lực cần thiết. 

2.3.5.  Thực hiện các biện pháp 

- Đại diện lãnh đạo sẽ lập kế hoạch và yêu cầu các đơn vị cùng lập kế hoạch 
triển khai thực hiện các biện pháp trên. Sau đó trình Chánh Văn phòng phê duyệt và 
thực hiện. 

- Kế hoạch triển khai được thực hiện theo biểu mẫu BM04.QT.06/LĐ 
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3.  LƯU TRỮ 

- Các báo cáo của các đơn vị và Biên bản họp xem xét của lãnh đạo do Đại 
diện lãnh đạo về chất lượng ( QMR) lưu trong 3 năm. 

4.  PHỤ LỤC 

BM01.QT.06/LĐ: Thông báo về việc họp xem xét của lãnh đạo. 

BM02.QT.06/LĐ: Mẫu báo cáo của các đơn vị. 

BM03.QT.06/LĐ: Biên bản họp xem xét của lãnh đạo 

BM04.QT.06/LĐ: Kế hoạch chất lượng 
 



                                                                                                             BM01.QT.06/LĐ 
                                                                                                             

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 
VĂN PHÒNG   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Số:               /TB-VPUBND           Quảng Bình, ngày        tháng      năm 20...  

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức họp xét của lãnh đạo về Hệ thống Quản lý chất lượng 
 

 Căn cứ quy định của Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008; xét đề nghị của đại diện lãnh đạo về chất lượng, Văn phòng UBND tỉnh 
tổ chức họp xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng (đợt …. Năm 20…..) 
 1. Thời gian: 
 2. Địa điểm: 
 3. Thành phần tham dự: 
 - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
 - Các thành viên Ban chỉ đạo ISO Văn phòng UBND tỉnh 
 - Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 
 - (Các thành viên khác có liên quan) …. 
 4. Nội dung họp: 
 …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định./. 
             
     Nơi nhận: 

     - Như thành phần mời 

     - Lưu VT, BCĐ ISO . 

 

      CHÁNH VĂN PHÒNG  
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)   

 



                                                                                         BM02.QT.06/LĐ 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
 

Người lập báo cáo: 

Đơn vị: 

Lưu ý: Các số liệu được thống kê từ kỳ họp xem xét trước đến nay 

A) KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

Số lượng các phiếu NC đã mở : 

Số lượng đã đóng :    Số lượng chưa đóng : 

Lý do chưa đóng : 

 

Đề xuất ý kiến : 

 

B) CÁC Ý KIẾN PHẢN HỒI (KHIẾU NẠI VÀ SỰ HÀI LÒNG) CỦA 
KHÁCH HÀNG 

Số lượng các phiếu yêu cầu xử lý khiếu nại đã mở (từ kỳ họp xem xét trước 
đến nay) : 

Số lượng đã đóng :    Số lượng chưa đóng : 

Lý do chưa đóng : 

 

Đề xuất ý kiến : 

 

C) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUÁ TRÌNH, CHẤT LƯỢNG CÔNG 
VIỆC, CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP, 

Kế hoạch thực hiện được bao nhiêu phần trăm : 

Lí do không hoàn thành : 

 

Đề xuất ý kiến : 

 

Số lượng các phiếu yêu cầu xử lý công việc không phù hợp đã mở: 

Số lượng đã đóng :    Số lượng chưa đóng : 

Lý do chưa đóng : 

 

Đề xuất ý kiến : 

 



Số lượng các công việc không phù hợp / tổng số công việc đã thực hiện : 

Tỷ lệ phần trăm của các loại hình sai hỏng / tổng số sai hỏng : 

  

Đề xuất ý kiến : 

 

D) TÌNH TRẠNG CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG 
NGỪA, 

Số lượng các phiếu yêu cầu hoạt động KP-PN-CT đã mở :  

Số lượng đã đóng :    Số lượng chưa đóng : 

Lý do chưa đóng : 

 

Đề xuất ý kiến : 

 

E) SỰ THÍCH HỢP CỦA CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT 
LƯỢNG VỚI MỤC TIÊU CHUNG CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Sự phù hợp của Chính sách chất lượng : 

 

Sự phù hợp của Mục tiêu chất lượng : 

 

F) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HOẶC MỤC TIÊU TỪ CÁC 
CUỘC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO LẦN TRƯỚC 

Các mục tiêu đã hoàn thành : 

 

Các mục tiêu chưa hoàn thành : 

 

Lý do chưa hoàn thành : 

 

Dự kiến mục tiêu mới : 

 

G) CÁC THAY ĐỔI CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT THỐNG KÊ ĐANG ÁP 
DỤNG 

Những đề xuất về cải tiến. 

                            …, ngày     tháng    năm      

            NGƯỜI LẬP VÀ KÝ 

                                                                                             



 

BM03.QT.06/LĐ 

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 

Số:................... 

1. Thời gian: 

2. Địa điểm: 

 

3. Thành phần tham dự: 

 

 

 

 

4. Đầu vào của xem xét.: 

(Xem nội dung chi tiết trong các bản báo cáo kèm theo) 

5. Đầu ra của xem xét: 

5.1 Liên quan đến HTQLCL 

- Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa: 

 

- Các mục tiêu chất lượng mới: 

 

- Những đề xuất cải tiến: 

 

5.2 Liên quan đến sản phẩm 

- Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa: 

 

- Các mục tiêu chất lượng mới: 

 

- Những đề xuất cải tiến: 

 

5.3 Các nguồn lực cần thiết: 

 



                                                                                                                                                                                        BM04.QT.06/LĐ 

 

KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG 
 

Phòng ban:............................... ................................................................ ................................................................................................ 
Mục tiêu: ................................................................ ................................................................ .................................................................... 
 
TT 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN 
PHƯƠNG 

TIỆN 
TRÁCH NHIỆM KẾT 

QUẢ A B C D 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

                                                                                                                                   
            …., ngày   tháng    năm 2015 

 
Người lập                                                  Phê duyệt 




