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Mục 1 

KHÁI QUÁT YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN ISO 9001:2015\ 

********** 

 

Điều khoản tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 

Tài liệu viện dẫn 

4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC  

4.1. Hiểu tổ chức và 

bối cảnh của tổ 

chức: 

 

 

Khi hoạch định HTQLCL, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ nhận 

diện các vấn đề bên trong, bên ngoài liên quan đến việc thực 

hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình và ảnh hưởng 

đến khả năng đạt được các kết quả dự định của HTQLCL. 

Một số vấn đề nội bộ, bên ngoài cần nhận diện, bao gồm: 

- Vấn đề nội bộ: 

    + Chức năng, nhiệm vụ và 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; 

      ...  

4.2. Hiểu nhu cầu và 

mong đợi của các 

bên quan tâm 

Đánh giá ảnh hưởng hiện hữu và tiềm ẩn của các bên quan 

tâm đối với HTQLCL: 

1. Nhận diện các bên quan tâm liên quan đến HTQLCL 

(như: 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 quan tâm liên quan (tại 

điểm 1) đối với hoạt động của HTQLCL. 

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

có liên quan (gồm: Các yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Sự chỉ 

đạo của cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản, chính quyền 

địa phương; Các yêu cầu của các cơ quan phối hợp trong 

giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính... ). 
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4.3. Xác định phạm 

vi của Hệ thống 

quản lý chất lượng 

Phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 của Công an tỉnh Quảng Ngãi 

được áp dụng như sau: 

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 

đối với các lĩnh vực xuất nhập cảnh (13 thủ tục hành chính); 

quản lý hành chính về trật tự xã hội (21 thủ tục hành chính); 

đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

(09 thủ tục hành chính) và chính sách (03 thủ tục hành 

chính); phòng cháy, chữa cháy (06 thủ tục hành chính), đăng 

ký cư trú của Công an cấp huyện (06 thủ tục hành chính).  

Tiến tới áp dụng để giải quyết 100% thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền được xác định tại các quyết định công bố 

thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Công an. 

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. Xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội 

bộ, hoạt động khác xét thấy cần thiết để nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, điều hành công việc. 

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 

Công an tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian tới sẽ nghiên cứu hoàn 

thiện, sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để 

điều hành hệ thống quản lý quản lý tài chính, tài sản; tổ chức 

cán bộ; thi đua, khen thưởng...,. 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi 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, hạn chế kết quả đầu ra 

không phù hợp được phát hiện trong các quá trình cuối cùng 

hoặc sau khi chuyển giao.  

 Công an tỉnh Quảng Ngãi cam kết duy trì thông tin dạng 

văn bản để hỗ trợ việc thực hiện các quá trình giải quyết công 

việc được xác định trong mô hình. 

Tài liệu liên quan: 

PL.01 Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ thống quản lý chất 

lượng. 

5. SỰ LÃNH ĐẠO 

5.1. Sự lãnh đạo và  Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp bằng 
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cam kết 

 

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: 

1. Chịu trách nhiệm và tính hiệu lực của HTQLCL. 

2. 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 chức năng, nhiệm vụ của Công 

an tỉnh.  

3. Đảm bảo các chính sách chất lượng được phổ biến, 

tuyên truyền rộng rãi trong toàn Công an tỉnh.  

4. Đảm bảo các yêu cầu của HTQLCL được tích hợp 

vào các quá trình hoạt động của Công an tỉnh khi 

phù hợp.  

5. Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo quá trình. 

6. Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho HTQLCL 

luôn sẵn có. 

7. Truyền đạt tầm quan trọng về hệ thống quản lý có 

hiệu lực và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống. 

8. Đảm bảo các hệ thống quản lý đạt được các kết quả 

dự kiến. 

9. Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ những người tham gia 

đóng góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý. 

10. Thúc đẩy cải tiến liên tục. 

11. 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 

 Đối với HTQLCL, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi 

xác định cơ quan, tổ chức, công dân làm trung tâm, đảm bảo 

các nhu cầu và mong đợi, tuân thủ các yêu cầu và pháp luật, 

đáp ứng cao sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân. 

 Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo: 

1. Các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định 

và chế định được xác định. 

2. Các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của 

sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng Công an tỉnh 

Quảng Ngãi làm thỏa mãn khách hàng đều được 

xác định và giải quyết. 

3. Duy trì việc nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, 

thông qua hoạt động phát phiếu điều tra xã hội học 

khảo sát sự hài lòng và khảo sát trực tuyến trên 
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Trang Thông tin dịch vụ hành chính Công an tỉnh 

(cchccongan.quangngai.gov.vn). 

5.2. Chính sách   Chính sách chất lượng được Giám đốc Công an tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành phải chi phối được các hoạt động tác 

nghiệp hàng ngày của Công an tỉnh, đảm bảo chất lượng hoạt 

động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ hành chính công. 

 Chính sách chất lượng được duy trì thông tin dạng văn 

bản, được cập nhật khi cần thiết và được thông báo công khai 

trên Trang thông tin nội bộ Công an tỉnh và Trang thông tin 

cải cách hành chính để cơ quan, tổ chức, công dân và cán bộ, 

chiến sĩ nghiên cứu tìm hiểu, hợp tác và thực hiện. 

Tài liệu liên quan: 

PL.02 Chính sách chất lượng. 

5.3. Vai trò, trách 

nhiệm và quyền hạn 

trong tổ chức 

 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phân công trách 

nhiệm và quyền hạn cho tất cả các vị trí liên quan trong mô 

hình, thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức và Quy định chức năng, 

nhiệm vụ... do Giám đốc Công an tỉnh ban hành. 

 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định trách 

nhiệm và quyền hạn nhằm: 

1. Đảm bảo rằng hệ thống quản lý phù hợp với các 

tiêu chuẩn hiện hành. 

2. Đảm bảo rằng các quá trình đạt được các đầu ra dự 

kiến. 

3. Báo cáo về kết quả thực hiện của hệ thống quản lý. 

4. Cung cấp các cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý. 

5. Đảm bảo sự hướng vào khách hàng trong toàn bộ 

Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

6. Đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi có 

sự thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch 

định và thực hiện. 

6. HOẠCH ĐỊNH 

6.1. Hành động giải 

quyết rủi ro và cơ 

hội 

 Khi hoạch định các quá trình của HTQLCL, Công an 

tỉnh Quảng Ngãi 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 đầu ra 

không phù hợp và xác định các giải pháp thực hiện để nâng 

cao sự thỏa mãn của khách hàng hay đạt được các mục tiêu 

chất lượng của Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

 Khi xác định các rủi ro và cơ hội đối với HTQLCL, 
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các vấn đề nội bộ và bên ngoài (xem 4.1) cũng như yêu cầu 

của cơ quan, tổ chức, công dân và cán bộ, chiến sĩ có liên 

quan (xem 4.2) đều cần được xem xét. 

 Khi xác định các rủi ro và cơ hội, Công an tỉnh Quảng 

Ngãi cần tập trung vào việc: 

a) Đảm bảo sự tin cậy HTQLCL có thể đạt được các kết quả 

dự kiến; 

b) Nâng cao những tác động mong muốn và tạo ra những khả 

năng mới (cải thiện hiệu quả của các quy trình giải quyết 

công việc; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin,...); 

c) Ngăn ngừa hoặc giảm bớt những tác động không mong 

muốn (hành động phòng ngừa); 

d) 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. Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét việc áp dụng cách tiếp 

cận này cho các quá trình cần thiết đối với HTQLCL. 

 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. Công an tỉnh 

Quảng Ngãi có thể lựa chọn các phương pháp thích hợp 

với nhu cầu của mình (TCVN IEC/ISO 31010 cung cấp 

danh mục các công cụ và kỹ thuật đánh giá rủi ro có thể được 

xem xét. Khi xác định rủi ro và cơ hội, có thể xem xét việc sử 

dụng các đầu ra của các mô hình như SWOT hoặc PESTLE. 

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)…) để quyết định phương pháp giải quyết 

hiệu quả.  

QT.02 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp 

định tính hoặc định lượng). 

Việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro cũng có thể giúp Công an 

tỉnh 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.  

 Hình thức để xem xét, xác định rủi ro và cơ hội (các 

cuộc họp về chiến lược, xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội 

bộ, họp thiết lập mục tiêu chất lượng, giai đoạn hoạch định 
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việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp dịch 

vụ hành chính công...) 

 Hành động có thể thực hiện để giải quyết rủi ro (xem 

xét bản chất của rủi ro), như: 

a) Không tiếp tục thực hiện các quá trình mà trong đó có thể 

gặp phải rủi ro; 

b) Loại bỏ nguy cơ rủi ro (Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ); 

c) Chấp nhận rủi ro để xác định hướng giải quyết mới (như 

đầu tư các thiết bị mới, áp dụng công nghệ mới để việc cung 

cấp dịch vụ hành chính công trở nên hiệu quả hơn); 

d) Chia sẻ rủi ro (Bằng cách làm việc trực tiếp, định kỳ hoặc 

lấy ý kiến của tổ chức, công dân...), giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét nhu cầu đối với việc thiết 

lập tài liệu về quản lý rủi ro và cơ hội, cả đối với hệ thống 

quản lý chất lượng và đối với các quá trình của hệ thống 

(xem 4.4). 

 Tài liệu liên quan:  

      QT.02 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương 

pháp định tính và 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, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thiết lập các 

mục tiêu chất lượng ở các đơn vị và bộ phận chức năng và 

các quá trình cần thiết của HTQLCL, đảm bảo: 

     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 Công an tỉnh Quảng Ngãi được 

thể hiện dưới dạng văn bản (Kế hoạch hoạt động hàng năm 

hoặc quyết định giao nhiệm vụ...)  

 Định kỳ, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Quảng 

Ngãi tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu, có thể 

thông qua các báo cáo tuần, tháng, quý, năm hoặc đánh giá 

giai đoạn... 

6.3. Hoạch định thay  Khi thay đổi phạm vi, lĩnh vực, mức độ áp dụng… đối 
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đổi với HTQLCL, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phải lập 

và thực hiện kế hoạch thay đổi này.  

 Phải nêu rõ mục đích của những thay đổi, xác định các 

ảnh hưởng đến nguồn lực, việc phân công lại trách nhiệm và 

quyền hạn, đến tính toàn vẹn của HTQLCL. 

7. HỖ TRỢ 

7.1. Nguồn lực 

7.1.1. Khái quát 

 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định và cung cấp các 

nguồn lực cần thiết nhằm:  

1. Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của 

HTQLCL. 

2. Nâng cao sự thỏa mãn khách hàng bằng cách đáp 

ứng các yêu cầu của họ. 

 Thực hiện việc phân bổ nguồn lực có xem xét đến năng 

lực và hạn chế của các nguồn lực hiện tại. 

 Các nguồn lực và phân bổ nguồn lực sẽ được đánh giá 

trong quá trình xem xét của Lãnh đạo. 

7.1.2. Con người 

 

 Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên 

quan đảm bảo nhân lực thực hiện hiệu quả các HTQLCL và 

các quy trình giải quyết công việc. Việc bố trí nguồn nhân 

lực được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Bộ Công an 

và yêu cầu công việc.  

 Các nhân sự thực hiện công việc liên quan đến chất 

lượng hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính 

công đều phải có trình độ, năng lực, được đào tạo, kỹ năng 

phù hợp.  

 Việc đào tạo và trao đổi thông tin sau đó sẽ được thực 

hiện nhằm đảm bảo rằng các nhân sự đều nhận thức được: 

        1. Chính sách chất lượng. 

        2. Các mục tiêu chất lượng liên quan. 

        3. Sự đóng góp của họ đối với hiệu lực của HTQLCL, 

bao gồm các lợi ích cho việc thực hiện cải tiến. 

         4. Hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu của 

HTQLCL. 

7.1.3. Cơ sở hạ tầng  Công an tỉnh Quảng Ngãi cam kết duy trì cơ sở hạ tầng 

hiện có để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục 

hành chính theo chức năng phân cấp, đạt hiệu quả. Cơ sở hạ 

tầng bao gồm: 
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      1. Trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất liên quan. 

      2. Các máy móc, thiết bị, phần cứng, phần mềm. 

      3. Công nghệ thông tin và trao đổi thông tin. 

 Các thiết bị đều được kiểm kê, đánh giá chất lượng, và 

duy tu, bảo dưỡng hàng năm theo quy định. 

 Khi các thiết bị được sử dụng để cho các hoạt động đo 

lường quan trọng, chẳng hạn như kiểm tra và thử nghiệm, thì 

những thiết bị này sẽ được kiểm soát và được hiệu chuẩn 

hoặc được kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng. 

7.1.4. Môi trường 

cho việc thực hiện 

các quá trình 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo duy trì môi trường làm 

việc tốt cả về tâm lý và vật lý để đạt được sự phù hợp với các 

yêu cầu thực hiện hoạt động chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng 

yêu cầu khách hàng. 

7.1.5. Nguồn lực 

theo dõi và đo lường 

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định và bố trí nguồn lực thích 

hợp để đảm bảo theo dõi và đo lường sự phù hợp, hiệu lực và 

sự tin cậy của kết quả giải quyết công việc tại các đơn vị.  

 Công an tỉnh Quảng Ngãi cam kết các kết quả giải quyết 

công việc đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của tổ chức, 

công dân, bằng cách: 

1. Phân công cán bộ có năng lực để kiểm tra tính đầy 

đủ và hợp lệ của các hồ sơ, yêu cầu đầu vào. 

2. Phân công Chỉ huy các đội nghiệp vụ liên quan 

thẩm định các hồ sơ và yêu cầu của tổ chức, công 

dân; kiểm duyệt các kết quả hành chính trước khi 

trình Lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho tổ chức, 

công dân. 

3. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng 

các đơn vị liên quan xem xét, hoạch định phương 

pháp, cách thức thực hiện việc đo lường sự thoả 

mãn khách hàng. 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi không sử dụng các thiết bị đo 

trong quá trình xử lý công việc. 

7.1.6. Tri thức của tổ 

chức 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi 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 (các văn bản pháp luật, văn bản 

nghiệp vụ, sản phẩm công nghệ thông tin, tài sản trí tuệ...).  

       2. Các nguồn lực bên ngoài (các tiêu chuẩn, các hội thảo, 
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các thông tin thu thập được từ các bên liên quan). 

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

 Khi thực hiện thay đổi các nhu cầu và các xu hướng, 

Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét các tri thức hiện tại và 

xác định cách thức yêu cầu hoặc truy cập các kiến thức bổ 

sung. 

7.2. Năng lực  Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo cán bộ giải quyết 

công việc liên quan đến kết quả hoạt động và hiệu lực của 

HTQLCL có năng lực, kinh nghiệm cần thiết. 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ: 

1. Phân công, bố trí công tác cán bộ có năng lực và 

kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc. 

2. Thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo khi có 

nhu cầu. 

3. Thường xuyên đánh giá hiệu lực của các hoạt 

động nhằm nâng cao năng lực của nhân sự. 

4. Lưu giữ thông tin dạng văn bản (kết quả giải 

quyết...) để chứng minh năng lực của cán bộ đang 

làm việc. 

7.3. Nhận thức  Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo cán bộ giải quyết 

công việc sẽ nhận thức được: 

1. Chính sách chất lượng của Công an tỉnh Quảng 

Ngãi. 

2. Các 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. 

 Để thực hiện điều này Công an tỉnh Quảng Ngãi 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 đào tạo, tập huấn về TCVN ISO 

9001:2015 và HTQLCL. 

7.4. Trao đổi thông 

tin 

Công an tỉnh Quảng Ngãi 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 
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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, lắng nghe ý kiến đề xuất 

của cán bộ, chiến sĩ. 

6. Sử dụng các phương tiện truyền thông như e-mail, 

điện thoại, văn bản, mạng nội bộ... 

7.5. Thông tin dạng 

văn bản 

 Thông tin dạng văn bản của HTQLCL bao gồm cả tài 

liệu và hồ sơ. 

Chú thích:  

- 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:  

QT.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài 

liệu, hồ sơ). 

8. THỰC HIỆN 

8.1. Hoạch định và 

kiểm soát việc thực 

Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoạch định và xây dựng các quá 

trình cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN 

LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 

Ngày ban hành: / /2020 

 

hiện và cung cấp các dịch vụ hành chính công được xác định 

phạm vi áp dụng Hệ thống tại mục 4.3. Việc hoạch định quá 

trình cung cấp dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của các quá 

trình khác của hệ thống quản lý; đồng thời được xem xét các 

thông tin liên quan đến bối cảnh của Công an tỉnh Quảng 

Ngãi (mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4) 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 (mục 6.1). 

8.2. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

8.2.1. Trao đổi thông 

tin với khách hàng 

Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trao đổi thông tin một 

cách hiệu quả với khách hàng (tổ chức, cá nhân) 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 (các 

phản ánh, kiến nghị). 

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, Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 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 Công an tỉnh Quảng Ngãi xác 

định. 

8.2.3. Xem xét các 

yêu cầu đối với sản 

phẩm và dịch vụ 

Khi các yêu cầu được xác định, Công an tỉnh Quảng Ngãi 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. Khả năng đáp ứng các yêu cầu đã xác định hoặc các 

khiếu nại đối với dịch vụ mà Công an tỉnh Quảng 

Ngãi cung cấp. 

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

8.2.4. Thay đổi yêu Những trường hợp khi có sự thay đổi (lý do khách quan, do 
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cầu đối với sản 

phẩm và dịch vụ 

quy định luật pháp hoặc do chính yêu cầu của khách hàng), 

Công an tỉnh Quảng Ngãi 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 biện pháp để duy trì sự đáp ứng tốt 

nhất có sự thay đổi này. 

8.3. Thiết kế và phát 

triển sản phẩm và 

dịch vụ 

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành các công việc theo chức 

năng, nhiệm vụ và theo quy định của các văn bản quy phạm 

pháp luật, nên không thực hiện việc thiết kế và phát triển. 

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 (Tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính) của tại các đơn vị 

thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi và các biện pháp kiểm soát 

cho từng quá trình, được xác định trong kiểm soát, ký kết 

trong các thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính. 

 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 (Tiếp 

nhận hồ sơ/trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính) đối với khả năng của các đơn vị 

thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi trong việc cung cấp 

dịch vụ đáp ứng các yêu cầu. 

2. Biện pháp kiểm soát quá trình dịch vụ được bên 

ngoài cung cấp. 

3. Khả năng đạt được biện pháp kiểm soát thông qua 

các yêu cầu hợp đồng cung cấp dịch vụ bưu chính. 

* Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ được bên ngoài 

cung cấp (Chủ yếu dịch vụ bưu chính): 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo rằng dịch vụ được 

sử dụng đáp ứng các yêu cầu của Công an tỉnh. Loại hình và 

mức độ kiểm soát đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ và 

dịch vụ được sử dụng phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ 

của tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận hồ sơ/trả kết 

quả thủ tục hành chính. 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng tiến hành đánh giá và 

lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ dựa trên khả năng cung cấp 

sản phẩm, tiến độ trả kết quả thủ tục hành chính (Vấn đề này 

thực hiện thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Công an).  

 Việc thực hiện thông qua ký kết thỏa thuận. Các dịch vụ 
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được cung cấp được kiểm tra xác nhận có đáp ứng được các 

yêu cầu của Công an tỉnh Quảng Ngãi không; nếu không đáp 

ứng được các yêu cầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà 

cung cấp 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 

 Nhằm kiểm soát việc cung cấp dịch vụ hành chính 

công, Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thực hiện các vấn 

đề sau: 

       1. Tính sẵn có của các tài liệu hoặc hồ sơ để xác định các 

đặc tính của dịch vụ hành chính công cung cấp và các kết quả 

đạt được. 

        2. Tính sẵn có và việc sử dụng các nguồn lực giám sát 

và đo lường phù hợp. 

        3. Thực hiện việc các hoạt động giám sát và đo lường. 

        4. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phù hợp. 

         5. Việc chỉ định những người có năng lực, bao gồm bất 

kỳ phẩm chất được yêu cầu nào. 

         6. Việc thực hiện các hành động nhằm ngăn ngừa các 

sai lỗi của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết công việc. 

 Thực hiện các hoạt động thông qua, chuyển giao và sau 

khi chuyển giao kết quả thủ tục hành chính. 

8.5.2. Nhận biết và 

truy xuất nguồn gốc 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Khi cần thiết, có thể nhận biết văn bản, hồ sơ trong 

suốt quá trình thực hiện. 

- Nội dung nhận biết là quá trình xử lý văn bản (như ký 

tắt...) tương ứng với các yêu cầu theo dõi và đo lường. 

- Khi có yêu cầu, xác định nguồn gốc của văn bản, hồ sơ 

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

2. Tài liệu ứng dụng bắt buộc có liên quan:  

- Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Công 

an tỉnh Quảng Ngãi (Danh mục tài liệu nội bộ). 

- 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, các đơn vị trực tiếp giải quyết công việc 

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 đơn vị đó phải thông 

báo cho tổ chức, công dân và có cách khắc phục, đồng thời 

lập và lưu hồ sơ về các trường hợp xảy ra. 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN 

LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 

Ngày ban hành: / /2020 

 

Tài liệu liên quan: Danh mục tài liệu HTQLCL. 

8.5.4. Bảo toàn Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ bảo toàn sự phù hợp của các đầu 

ra trong quá trình xử lý thủ tục hành chính 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 

 

Các kết quả dịch vụ không phù hợp về chất lượng dẫn đến 

khiếu nại của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị 

thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận sử dụng 

dịch vụ có trách nhiệm: 

      1. Khắc phục hậu quả. 

       2. Điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc 

phục. Trao đổi thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp khiếu nại. 

Tài liệu liên quan:  Danh mục tài liệu HTQLCL. 

8.5.6. Kiểm soát 

thay đổi 

Công an tỉnh Quảng Ngãi 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.  

Tài liệu liên quan:  Danh mục tài liệu HTQLCL. 

8.6. Thông qua sản 

phẩm và dịch vụ 

Các tiêu chí chấp nhận dịch vụ hành chính công 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 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 cá 

nhân, tổ chức nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc Trung 

tâm dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu điện công ích hoặc 

qua dịch vụ trực tuyến (nếu có). 

        2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính tại các phòng chuyên môn. 

        3. Thẩm định kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Thể 

thức và nội dung văn bản) trước khi được phê duyệt và 

chuyển giao cho cá nhân, tổ chức. 

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.  

 Từng phòng, bộ phận nghiệp vụ phải thực hiện nghiêm 
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túc Quy trình hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và 

hành động khắc phục (QT.04) để phát hiện kết quả đầu ra 

không phù hợp; khi phát hiện 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 và báo cáo theo quy định. 

Tài liệu liên quan: 

QT.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  Công an tỉnh Quảng Ngãi sử dụng HTQLCL nhằm cải 

tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. 

Những hoạt động cải tiến này nhằm đáp ứng các nhu cầu và 

mong đợi của cá nhân, tổ chức và 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: 

1. Sự phù hợp của các hoạt động quản lý nhà nước và 

dịch vụ hành chính công. 

2. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. 

3. Kết quả thực hiện và hiệu quả của HTQLCL. 

4. Hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đã 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, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện 

kiểm soát các thông tin liên quan đến cảm nhận của cá nhân, 

tổ chức để đánh giá xem Công an tỉnh Quảng Ngãi có đáp 

ứng được các yêu cầu của cá nhân, tổ chức không. 

 Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc đo lường sự 

thoả mãn khách hàng thông qua các hình thức: hòm thư góp 

ý; tiếp công dân; lấy phiếu đo lường sự hài lòng của cá nhân, 

tổ chức; trực tuyến trên Website Công an tỉnh Quảng Ngãi 

(http://ca.quangngai.gov.vn) hoặc Trang Thông tin cải cách 

hành chính Công an tỉnh (cchccongan.quangngai.gov.vn). 

9.2. Đánh giá nội bộ Hàng năm hoặc đột xuất, Giám đốc Công an tỉnh tiến hành 
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đánh giá nội bộ nhằm xác định HTQLCL có tuân thủ yêu cầu 

luật định và yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

hay không? Mức độ thỏa mãn yêu cầu của cá nhân, tổ chức. 

Các cuộc đánh giá nhằm đảm bảo rằng HTQLCL đã được 

thực hiện hiệu quả và được duy trì. 

Tài liệu liên quan:  

QT.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ. 

9.3. Xem xét của 

lãnh đạo 

 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các cuộc 

họp (định kỳ hoặc đột xuất...) xem xét HTQLCL (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)), đảm bảo HTQLCL luôn phù hợp, thỏa đáng và 

có hiệu lực.  

 Kết quả xem xét của lãnh đạo phải lưu giữ thông tin 

dạng văn bản. 

10. CẢI TIẾN 

10.1. Khái quát Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định, lựa chọn cơ hội cải 

tiến các quá trình; điều chỉnh, ngăn chặn hoặc hạn chế 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 phát hiện một sự không phù hợp xảy ra liên quan đến quá 

trình hay nội dung trách nhiệm nào đó, lãnh đạo phòng, bộ phận 

liên quan phải: 

1. Nhận biết, có hành động để kiểm soát, xử lý sự 

không phù hợp đó theo quy định, xem xét những hậu quả liên 

quan có thể để xử lý hậu quả đó. 

2. Bộ phận phát hiện phải phân tích nguyên nhân, tiến 

hành các hành động để loại trừ các nguyên nhân của sự 

không phù hợp này nhằm để 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; 

 Cập nhật nguyên nhân này như là một mối rủi ro trong 
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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:  

- QT.04 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục. 

10.3. Cải tiến liên 

tục 

Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên sử dụng Chính sách 

chất lượng, Mục tiêu chất lượng; kết quả đánh giá, phân tích 

dữ liệu (thống kê, theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính đúng hạn, sớm hạn, quá hạn...tại các đơn vị), các hành 

động khắc phục và phòng ngừa và kết quả cuộc họp xem xét 

của lãnh đạo.... để nâng cao hiệu lực của HTQLCL.  

Tài liệu liên quan:  

- QT.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ;  

- QT.04 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục. 
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Mục 2 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015  

TRONG CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 

************ 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Lịch sử hình thành 

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, cùng với sự ra đời của chính quyền 

cách mạng, Ty Trinh sát Lê Trung Đình được thành lập do đồng chí Cao Kế phụ trách. 

Khi mới thành lập, Ty Trinh sát Lê Trung Đình có ba bộ phận cơ bản là Ban Chính trị 

(Ban Điều tra), Ban Trật tự, Ban Văn phòng. Đến Tháng 11/1945 phát triển thêm Ban 

Tư pháp (ngoài ra còn có một đại đội cảnh vệ canh gác mục tiêu và trại giam). Tháng 

4/1946, Ty Trinh sát Lê Trung Đình được đổi thành Ty Công an Quảng Ngãi, hệ thống 

tổ chức dần được hoàn thiện từ tỉnh đến xã.  

Tháng 01/1959, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vạch 

đường lối cho cách mạng miền Nam đã thổi bùng lên phong trào đấu tranh của nhân 

dân Quảng Ngãi. Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng 

Ngãi (28/8 đến 04/9/1959), vùng căn cứ kháng chiến được mở rộng suốt từ Trà Bồng, 

Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, chính quyền cách mạng ở nhiều thôn, xã được thiết lập. 

Trước những yêu cầu bức thiết của tình hình, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thành 

lập đơn vị V9 với biên chế ban đầu gồm 40 đồng chí được tuyển chọn trong phong 

trào đấu tranh của quần chúng nhân dân để làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và các lãnh 

đạo của tỉnh. Khi vùng giải phóng ngày càng mở rộng, lực lượng cách mạng ngày một 

lớn mạnh thì đơn vị V9 không còn đủ sức đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ nội bộ, 

chống gián điệp biệt kích và tấn công tiêu diệt bọn ác ôn tề điệp. Trước tình hình trên, 

ngày 05/10/1961, với lực lượng tại chỗ và được Bộ Công an chi viện, Tỉnh uỷ Quảng 

Ngãi đã quyết định thành lập Ban Bảo vệ An ninh do đồng chí Nguyễn Công Say 

(Nguyễn Hữu Nghĩa) Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. 

Từ sau Hội nghị An ninh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II (01/10/1962) và đặc biệt 

sau Hội nghị An ninh toàn miền Nam lần thứ I (16/01/1963), tổ chức Ban Bảo vệ An 

ninh ở tỉnh được kiện toàn gồm 7 tiểu ban: Tiểu ban I (B1) nghiên cứu tổng hợp, tham 

mưu kiêm văn phòng, hậu cần; Tiểu ban II (B2) bảo vệ chính trị, chống gián điệp, 

phản động; Tiểu ban III (B3) chuyên trách công tác điệp báo và an ninh đô thị; Tiểu 

ban IV (B4) bảo vệ nội bộ (trọng tâm chống nội gián); Tiểu ban V (B5) Công an tỉnh 

Quảng Ngãi chấp pháp (điều tra, xét hỏi); Tiểu ban VI (B6) kiểm soát công khai các 

cửa ngõ giữa hai vùng ta và địch; Tiểu ban VII (B7) vũ trang bảo vệ Công an tỉnh 

Quảng Ngãi, căn cứ, nội bộ và trại giam. Tháng 5/1964, Ban Bảo vệ an ninh Quảng 
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Ngãi được đổi tên là Ban An ninh. Do yêu cầu của tình hình, tháng 12/1964, Ban An 

ninh thành lập thêm B8 (An ninh vũ trang).  

Ngày 01/5/1975, Ban An ninh tỉnh đổi tên thành Ty Công an Quảng Ngãi với tổ 

chức biên chế gồm các đơn vị Văn phòng, Tổ chức, Bảo vệ chính trị, Bảo vệ nội bộ, 

Bảo vệ trị an, Chấp pháp, Trại giam, An ninh vũ trang. Ban An ninh các huyện, thị 

cũng được tăng cường về biên chế và chất lượng cán bộ. 

Ngày 10/11/1975, tỉnh Nghĩa Bình được thành lập. Ty An ninh Quảng Ngãi và 

Ty An ninh Bình Định được hợp nhất thành Ty Công an Nghĩa Bình. Tổ chức bộ máy 

gồm 14 phòng nghiệp vụ, 1 trại tạm giam, 2 trại cải tạo, 1 trường sơ học và 17 đơn vị 

công an huyện, thị xã, biên chế 1.201 đồng chí.  

Tháng 7/1989, tỉnh Quảng Ngãi được tái lập. Công an tỉnh Quảng Ngãi được 

thành lập, tổ chức bộ máy gồm có 23 phòng nghiệp vụ, 1 trại tạm giam, 1 trại quản lý 

và cải tạo phạm nhân và 11 Công an huyện, thị xã.  

Hiện tại, mô hình tổ chức bộ máy Công an tỉnh Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định tại Quyết định số 4147/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018, gồm 28(1) phòng 

nghiệp vụ, 13 Công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.   

 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 

2.1. Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân) 

 

                                                           
1. Tháng 02/2021 thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.  

Giám đốc 

P. Giám đốc   P. Giám đốc  

Phòng  

CSGT 

Công an 

huyện, thị xã, 

thành phố 

 

Phòng 

XNC 

  

Phòng 

CSPCCC 

 

Phòng 

CSQLHC 

về TTXH 

P. Giám đốc 

 

 

P. Giám đốc  

Phòng 

TCCB 
Phòng 

TTra 
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2.2 Chức năng, nhiệm vụ: 

Chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-

BCA, ngày 25/12/2018 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. Thành tích đạt được 

Công an tỉnh Quảng Ngãi được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu 

cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 14 đơn vị và 06 cá nhân được tuyên dương 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 01 Huân chương Độc lập hạng ba, 06 Huân 

chương Quân công, 77 Huân chương Chiến công, 462 Huân chương Kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước các loại; từ năm 1991-1996 và 2000 - 2009 được Bộ Công an tặng 

Cờ thi đua xuất sắc, năm 1997, 1999, 2013, 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ 

thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc… 

2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

 

 Phương châm hoạt động:   

“CÔNG KHAI, MINH BẠCH - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN – KỶ CƯƠNG, 

TRÁCH NHIỆM – VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ” 

 

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi cam kết: 

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, đạo đức, giỏi chuyên môn 

nghiệp vụ, giải quyết công việc đúng quy định. 

2. Đẩy mạnh cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật 

tự; TTHC được công khai, minh bạch, xử lý đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên 

quan. 

3. Đảm bảo nguồn lực và cơ sở vật chất để giải quyết hiệu quả thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân.  

4. 100% tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC tại đơn vị thông qua việc thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.   

5. Áp dụng, duy trì có hiệu quả và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

6. 100% cán bộ, chiến sĩ đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ thực 

hiện hiệu quả chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, thực hiện thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.   

7. Đảm bảo 100% TTHC trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được giải quyết đúng thời gian và đúng 

các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan. 
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8. 100% TTHC được công khai minh bạch. 

9. 100% các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được 

cập nhật kịp thời; tài liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 được sắp xếp đúng quy trình, quy định của hệ thống.  

10. Đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân về việc xử lý thủ tục hành chính 

tại các đơn vị. Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo./. 

* Ghi chú: Các phòng CSQLHC về TTXH, PCCC, CSGT, XNC, TCCB, 

Thanh tra và Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phải 

xây mục tiêu chất lượng của đơn vị mình để thực hiện./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đại tá Phan Công Bình 

 

3. YÊU CẦU NĂNG LỰC, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC 

CHỨC DANH CÔNG VIỆC 

3.1. Căn cứ quy định của Bộ Công an và điều kiện đơn vị, Thủ trưởng các đơn 

vị xác định tiêu chí cơ bản về năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ 

theo chức trách, nhiệm vụ được phân công và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. 

3.2. Hướng dẫn thiết lập yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, 

chiến sĩ 

Gồm 02 phần: (1) Mô tả sơ đồ tổ chức của đơn vị. (2)Tiêu chí cụ thể về yêu cầu 

năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ.  
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* Ví dụ 1: Yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ 

thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

I. Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn 

* Chức danh: Văn thư, lưu trữ 

* Báo cáo đến: Trưởng phòng Tham mưu/Trưởng phòng……. 

* Tổng quan về công việc: 

1. Trách nhiệm 

- Tiếp nhận công văn đến, đóng dấu công văn đến, vào sổ công văn đến hoặc 

phần mềm quản lý văn bản. Trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt và chuyển công 

văn đến các đơn vị (phòng/Công an huyện hoặc tổ/đội…..) trong ngày.  

- Tiếp nhận công văn đi, vào sổ công văn đi và phát hành trong ngày. 

- Theo dõi quá trình xử lý các văn bản đến có yêu cầu phúc đáp. 

- Quản lý, sử dụng con dấu và bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định.  

2. Quyền hạn 

- Có quyền từ chối phát hành công văn đi nếu không đảm bảo, thủ tục quy định. 

- Không cung cấp tài liệu lưu trữ không có ý kiến của Trưởng phòng Tham 

mưu/Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền.  

- ……. 

3. Yêu cầu 

- Trình độ: Tốt nghiệp bậc Trung cấp trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ văn thư, lưu trữ. 

- Kỹ năng: Hiểu biết công việc đang đảm nhiệm… 

Trưởng phòng Tham mưu/ Thủ 

trưởng đơn vị 

P.Trưởng phòng Tham mưu/ Thủ 

trưởng đơn vị 

 

Đội …. 

 

Đội …. 

 

Đội …. 

 

Đội …. 
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- Kinh nghiệm: Giải quyết công việc nhân, xác định thời gian giao trả hồ sơ cho 

các đơn vị hợp lý 

- Tính cách: thái độ giao tiếp lịch sự, văn minh, hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình và 

chu đáo… 

 

 

Người lập 

……., ngày      tháng       năm 

Trưởng phòng Tham mưu/Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

(Ghi chú: Căn cứ các quy định của Bộ Công an về công tác văn thư, lưu trữ 

(Thông tư số 26/2019/TT-BCA, ngày 16/8/2019; Thông tư số 71/2009/TT-BCA-V11, 

ngày 15/12/2009)  và văn bản pháp luật liên quan, Công an các đơn vị nghiên cứu xác 

định yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác 

văn thư, lưu trữ phù hợp). 

 

* Ví dụ 2: Yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ 

thực hiện công tác kế toán 

I. Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn 

* Chức danh: Kế toán 

* Báo cáo đến: Thủ trưởng đơn vị. 

* Tổng quan về công việc: 

Thủ trưởng đơn vị 

P.Thủ trưởng đơn vị 

 

Đội …. 

 

Đội …. 

 

Đội …. 

 

Đội …. 
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1. Trách nhiệm 

- Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định.  

- Báo cáo cơ quan, cấp có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách 

nhà nước theo định kỳ. 

- Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và xây dựng dự toán ngân sách 

nhà nước năm kế tiếp. 

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (sổ, sách kế toán hoặc phần mềm kế toán). 

- Theo dõi thực hiện Quy chế quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ 

bản; Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản công.  

- …..  

2. Quyền hạn 

- Có quyền từ chối thanh quyết toán kinh phí nếu không đảm bảo, thủ tục quy 

định. 

- Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của 

chế độ tài chính quy định, trừ trường hợp cấp thẩm quyền cho phép bằng văn bản.  

- ……. 

3. Yêu cầu 

- Trình độ: Có trình độ chuyên môn về Kế toán. 

- Kỹ năng: Hiểu biết công việc đang đảm nhiệm. có khả năng tin học hóa việc 

quản lý tài sản công… 

- Kinh nghiệm: Giải quyết công việc nhanh, chính xác, kịp thời..  

- Tính cách: thái độ giao tiếp lịch sự, văn minh, hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình và 

chu đáo… 

 

Người lập ……., ngày      tháng       năm 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

(Ghi chú: Căn cứ Luật Kế toán và văn bản pháp luật liên quan, quy định của 

Bộ Công an về công tác kế toán trong CAND, Công an các đơn vị nghiên cứu xác định 

yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác kế 

toán phù hợp). 
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 4. MÔ TẢ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH 

Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ thống quản lý chất lượng 

 

 

 

Mô hình bố cục của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với tiếp cận P-D-C-A như trong 

phiên bản trước, đã thể hiện một số điểm thay đổi đáng kể về quan điểm và cách tiếp 

cận với Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL).  

- Thứ nhất, bối cảnh của tổ chức với các yếu tố nội bộ và bên ngoài, nhu cầu 

và mong đợi của các bên quan tâm liên quan đã được bổ sung như một phần “đầu 

vào yêu cầu” cho HTQLCL bên cạnh yêu cầu khách hàng. Điều này giúp cho 

HTQLCL triển khai được các yếu tố môi trường nội bộ và bên ngoài, các định hướng 

chiến lược và nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm liên quan. 

Hệ thống quản lý chất lượng (4) 

Tổ chức và 

Bối cảnh 

(4) 

Hỗ trợ 

(7), 

Tác nghiệp 

(8) 

Thỏa mãn 

của khách 

hàng 
Do Plan 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

(9) 

Yêu cầu  

khách hàng 

Sự lãnh 

đạo 

(5) 

Kết quả của 

HTQLCL 
Hoạch định 

(6) 

Dịch vụ 
Check Act 

Nhu cầu và 

mong đợi 

của các bên 

quan tâm 

(4) 

Cải tiến 

(10) 
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- Thứ hai, “đầu ra mong đợi” của HTQLCL theo ISO 9001:2015, bên cạnh sản 

phẩm và dịch vụ cùng với thỏa mãn khách hàng đã bao gồm Kết quả của HTQLCL. 

Thay đổi này phản ảnh tính mục đích và hướng vào kết quả một cách mạnh mẽ hơn so 

với phiên bản 2008 và giúp đảm bảo sự nhất quán trong tiếp cận về tiếp cận quản lý rủi 

ro đối với chuyển đổi các “đầu vào yêu cầu” về định hướng chiến lược, nhu cầu và 

mong đợi của các bên quan tâm liên quan.  

- Thứ ba, trong mô hình HTQLCL theo ISO 9001:2015, yếu tố Sự lãnh đạo 

không nằm trong các bước của chu trình P-D-C-A mà được đặt ở trung tâm, có mối 

quan hệ tác động qua lại với các nhóm yếu tố còn lại, bao gồm: Hoạch định, Hỗ trợ và 

Tác nghiệp, Đánh giá kết quả thực hiện và Cải tiến. Vị trí trung tâm thể hiện một cách 

tự nhiên và rõ ràng hơn ý nghĩa và ảnh hưởng của yếu tố “Sự lãnh đạo”, và tương ứng 

với nó là vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo và quản lý các cấp trong tổ chức, trong 

định hướng, tạo môi trường và thúc đẩy HTQLCL. 

- Thứ tư, mặc dù ISO 9001:2008 được cho là được xây dựng bố cục và tiếp cận 

theo vòng tròn P-D-C-A, việc ghép các yếu tố như “Trách nhiệm của lãnh đạo”, “Quản 

lý nguồn lực”, “Quá trình tạo sản phẩm” và “Đo lường, Phân tích và Cải tiến” vào mô 

hình P-D-C-A cần “nỗ lực” nhất định trong nhận thức và thực hiện. Các yếu tố “Hoạch 

định”, “Hỗ trợ và Tác nghiệp”, “Đánh giá kết quả thực hiện” và “Cải tiến” trong mô 

hình của ISO 9001:2015 đã loại bỏ đi các nghi ngờ và các khó khăn trong thấu hiểu và 

thực hành P-D-C-A với HTQLCL. 

  

5. PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Công an tỉnh Quảng Ngãi 

theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03, ngày 10/4/2019 của Bộ Công an ban 

hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước trong lực lượng CAND, cụ thể: 

5.1. Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đối với 

hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Quảng 

Ngãi được xác định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng 

Bộ Công an, gồm: 
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A- CẤP TỈNH (90 TTHC) 

a) Lĩnh vực xuất nhập cảnh: 13 TTHC2 (100%). 

 

TT Quy trình Ghi chú 

01. Cấp hộ chiếu phổ thông 

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật 

Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân 

Việt Nam và Luật 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam 

02. Trình báo mất hộ chiếu 

03. 
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không có 

quốc tịch tại Việt Nam 

04. 
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân 

Việt Nam đinh cư ở nước ngoài 

05. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam  

06. 
Cấp bổ sung, sửa đổi tạm trú, gia hạn tạm trú cho 

người nước ngoài tại Việt Nam 

07. 
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

08. 
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

09. 
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

10. 
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới 

cho người nước ngoài 

11. 
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không 

có quốc tịch cư trú tại Việt Nam 

12. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

13. 
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị 

thực 

 

 

                                                           
2. So với năm 2020, trong năm 2021 đã bãi bỏ 03 TTHC theo Quyết định số 9080/QĐ-BCA, ngày 

27/10/2020 của Bộ Công an, gồm: (1)Cấp lại hộ chiếu phổ thông; (2) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông 

và (3) Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.  
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b) Lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội: 45(3) TTHC (100%). 

 

I. LĨNH VỰC CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN GHI CHÚ 

1.  Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số)  Được công bố áp dụng 

theo Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 
2.  Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) 

 

II LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU  GHI CHÚ 

1.  Đăng ký mẫu con dấu mới  Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Đăng ký lại mẫu con dấu  

3.  Đăng ký thêm con dấu 

4.  Đăng ký mẫu dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi  

 

III 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG 

CỤ HỖ TRỢ  
GHI CHÚ 

1.  Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ 

Được công bố 

áp dụng theo 

Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-

PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

3.  Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

4.  Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ  

5.  Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 

6.  Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 

7.  Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ 

8.  Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ 

9.  
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, VLN quân 

dụng, CCHT  

10.  Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, CCHT  

11.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí, CCHT 

                                                           
3. So với năm 2020, trong năm 2021 đã xây dựng, mở rộng phạm vi áp dụng đối với 24 TTHC.  
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12.  
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, CCHT  

13.  
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

CCHT  

14.  

Xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 

năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ 

trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

Xây dựng mới 

15.  

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 

giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ 

Xây dựng mới 

16.  Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Xây dựng mới 

17.  Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Xây dựng mới 

18.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Xây dựng mới 

19.  Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu  nổ công nghiệp Xây dựng mới 

20.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Xây dựng mới 

21.  Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí Xây dựng mới 

22.  Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí Xây dựng mới 

23.  Thông báo khai báo  vũ khí thô sơ Xây dựng mới 

24.  Trang bị vũ khí  thô sơ Xây dựng mới 

25.  Trang bị vũ khí thể thao Xây dựng mới 

26.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

27.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

28.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

29.  Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

30.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 
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31.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

32.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

  

  IV 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH 

DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
GHI CHÚ 

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

 

 

V LĨNH VỰC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GHI CHÚ 

1.  Cấp Căn cước công dân  Xây dựng mới 

2.  Đổi Căn cước công dân Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Căn cước công dân Xây dựng mới 

4.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp Căn 

cước công dân. 
Xây dựng mới 

 

c) Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 08 

TTHC (100%).  

I 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ  
GHI CHÚ 

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu 

Sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với 

Thông tư 

58/2020/TT-BCA 

và Thông tư 

59/2020/TT-BCA 

 

2.  
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

3.  Đăng ký sang tên xe từ tỉnh khác chuyển đến 

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

6.  Đăng ký xe tạm thời. 
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7.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

8.  
 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được 

quyền ưu tiên. 

Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

 

d) Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy: 12(4) TTHC (100%).  

 

I LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Ghi chú 

1.  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

Sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với Nghị định 

136/2020 của Chính phủ 

2.  
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC. 
Xây dựng mới 

3.  
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC.  
Xây dựng mới 

4.  Kiểm định phương tiện PCCC.  Xây dựng mới 

5.  Cấp giấy nghiệm thu về PCCC 

Sửa đổi, bổ sung cho phù 

 hợp với Nghị định 

136/2020 

 của Chính phủ 

 

6.  
Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC  

7.   Phê duyệt phương án chữa cháy 

8.  

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và 

loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp) 

9.  
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ trên đường sắt 

10.  
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ PCCC 

                                                           
4 So với năm 2020, trong năm 2021 đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với 06 TTHC 
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11.  
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ PCCC 

Xây dựng mới 

12.  
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

Xây dựng mới 

 

đ) Lĩnh vực chính sách: 07(5) TTHC. 

 

 STT LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH Ghi chú 

1.   Xét đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020  

2.  
Xét đề nghị hưởng trợ cấp đối với thương binh, người 

được hưởng chính sách như thương binh. 

3.   Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh. 

4.  

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người 

cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp 

huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, 

quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời 

gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, 

K, D (kể cả số đã chết) 

Xây dựng mới 

5.  Cấp thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

6.  Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

7.  Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

 

e) Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 03 TTHC.  

 

STT LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ Ghi chú 

1.   Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân. Xây dựng mới 

2.  Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Xây dựng mới 

3.  Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. Xây dựng mới 

 

 

                                                           
5. So với năm 2020, trong năm 2021 đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với 04 TTHC 
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g) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC (100%) 

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GHI CHÚ 

1 
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của 

công dân đối với lực lượng Công an nhân dân  
Xây dựng mới 

2 Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 

 

B- CẤP HUYỆN (22 TTHC) 

a)  Lĩnh vực đăng ký cư trú: 06 TTHC (Thời gian đến sẽ sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2021) 

 

STT 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ 

TRÚ 

GHI CHÚ 

(Áp dụng CATP Quảng 

Ngãi, CATX Đức Phổ và 

Công an huyện Lý Sơn) 

1.  Đăng ký thường trú 

Được công bố áp dụng 

theo Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp đổi sổ hộ khẩu 

3.  Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 

4.  Tách sổ hộ khẩu 

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu 

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu. 

 

b) Lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội: 08 TTHC.  

 

STT LĨNH VỰC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GHI CHÚ 

1.  Cấp Căn cước công dân  Xây dựng mới 

2.  Đổi Căn cước công dân Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Căn cước công dân Xây dựng mới 

4.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp 

Căn cước công dân. 
Xây dựng mới 
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STT 
LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
Ghi chú 

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 

2.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 

 

c) Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 07 

TTHC (100%).  

 

STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ XE GHI CHÚ 

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu. Xây dựng mới 

2.  Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký Xây dựng mới 

3.  Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến Xây dựng mới 

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Xây dựng mới 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Xây dựng mới 

6.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Xây dựng mới 

7.  Đăng ký xe tạm thời Xây dựng mới 

 

d) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC (100%) 

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GHI CHÚ 

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
Xây dựng mới 

2.  Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 
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C- CẤP XÃ (09 TTHC) 

a)  Lĩnh vực đăng ký cư trú: 06 TTHC (Thời gian đến sẽ sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2021) 

 

STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ  GHI CHÚ 

1.  Đăng ký thường trú Xây dựng mới 

2.   Cấp đổi sổ hộ khẩu Nt  

3.   Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Nt 

4.   Tách sổ hộ khẩu Nt 

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu Nt 

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu.  Nt 

 

b) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC (100%) 

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  GHI CHÚ 

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
Xây dựng mới 

2.  Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 

 

c) Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 01 TTHC.  

 

STT 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU  NỔ, 

CÔNG CỤ HỖ TRỢ  

GHI CHÚ 

1.  
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để 

trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo 
Xây dựng mới 

 

* Công an tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã xây dựng, mở rộng áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 

thuộc thẩm quyền giải quyết.  

5.2. Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 

Ngày ban hành: / /2020 

 

5.3. Tùy điều kiện, có thể xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong quá trình giải quyết công việc, hoạt 

động nội bộ khác để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan./. 

 6. NGOẠI LỆ ÁP DỤNG VÀ LÝ GIẢI 

 Do đặc thù hoạt động, Công an tỉnh Quảng Ngãi không áp dụng các yêu cầu 

ở mục 8.3. Thiết kế và phát triển và dịch vụ. 

  

 7. TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU 

CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TRONG CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

Điều 

khoản 

TCVN 

ISO 

9001:2015 

Quy trình quản lý, vận hành HTQLCL 

1 
Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản 

(tài liệu, hồ sơ). 
QT.01 7.5 

2 
Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (phương 

pháp định tính hoặc định lượng). 
QT.02 6.1 

3 Quy trình đánh giá nội bộ QT.03 9.2 

4 
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và 

hành động khắc phục. 
QT.04 8.7 

 

* 117 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC  

A- CẤP TỈNH (90 TTHC) 

a) Lĩnh vực xuất nhập cảnh: 13 TTHC6. 

TT Quy trình Ghi chú 

01. Cấp hộ chiếu phổ thông Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật 02. Trình báo mất hộ chiếu 

                                                           
6. So với năm 2020, trong năm 2021 đã bãi bỏ 03 TTHC theo Quyết định số 9080/QĐ-BCA, ngày 

27/10/2020 của Bộ Công an, gồm: (1)Cấp lại hộ chiếu phổ thông; (2) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông 

và (3) Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.  
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03. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không có 

quốc tịch tại Việt Nam 

Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt 

Nam và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam 

04. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân 

Việt Nam đinh cư ở nước ngoài 

05. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam  

06. Cấp bổ sung, sửa đổi tạm trú, gia hạn tạm trú cho 

người nước ngoài tại Việt Nam 

07. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

08. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

09. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 

10. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới 

cho người nước ngoài 

11. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không 

có quốc tịch cư trú tại Việt Nam 

12. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

13. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn 

thực thực 

 

b) Lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội: 45(7) TTHC. 

I. LĨNH VỰC CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN GHI CHÚ 

1.  Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số)  Được công bố áp dụng 

theo Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 
2.  Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) 

 

II LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU  GHI CHÚ 

1.  Đăng ký mẫu con dấu mới  Được công bố áp 

                                                           
7. So với năm 2020, trong năm 2021 đã xây dựng, mở rộng phạm vi áp dụng đối với 24 TTHC.  
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2.  Đăng ký lại mẫu con dấu  dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

3.  Đăng ký thêm con dấu 

4.  Đăng ký mẫu dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi  

 

III 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG 

CỤ HỖ TRỢ  
GHI CHÚ 

1.  Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ 

Được công bố 

áp dụng theo 

Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-

PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

3.  Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

4.  Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ  

5.  Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 

6.  Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 

7.  Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ 

8.  Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ 

9.  
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, VLN quân 

dụng, CCHT  

10.  Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, CCHT  

11.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí, CCHT 

12.  
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, CCHT  

13.  
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

CCHT  

14.  

Xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 

năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ 

trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

Xây dựng mới 

15.  

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 

giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ 

Xây dựng mới 

16.  Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Xây dựng mới 
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17.  Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Xây dựng mới 

18.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Xây dựng mới 

19.  Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu  nổ công nghiệp Xây dựng mới 

20.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Xây dựng mới 

21.  Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí Xây dựng mới 

22.  Cấp giấy phép vận chuyển  vũ khí Xây dựng mới 

23.  Thông báo khai báo  vũ khí thô sơ Xây dựng mới 

24.  Trang bị vũ khí  thô sơ Xây dựng mới 

25.  Trang bị vũ khí thể thao Xây dựng mới 

26.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

27.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

28.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Xây dựng mới 

29.  Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

30.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

31.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

32.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Xây dựng mới 

  

  IV 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH 

DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
GHI CHÚ 

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

 

V LĨNH VỰC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GHI CHÚ 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 

Ngày ban hành: / /2020 

 

1.  Cấp Căn cước công dân  Xây dựng mới 

2.  Đổi Căn cước công dân Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Căn cước công dân Xây dựng mới 

4.  Xác nhận số CMND khi đã được cấp Căn cước công dân. Xây dựng mới 

 

c) Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 08 

TTHC.  

I 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG 

TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ  
GHI CHÚ 

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu 

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Thông tư 

58/2020/TT-BCA và 

Thông tư 59/2020/TT-

BCA 

 

2.  
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

3.  Đăng ký sang tên xe từ tỉnh khác chuyển đến 

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

6.  Đăng ký xe tạm thời. 

7.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

8.  
 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên. 

Được công bố áp dụng 

theo Quyết định số 

1737/QĐ-CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

 

d) Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy: 12(8) TTHC.  

  

I LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Ghi chú 

1.  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Nghị định 

136/2020 của Chính phủ 

2.  
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC. 
Xây dựng mới 

                                                           
8 So với năm 2020, trong năm 2021 đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với 05 TTHC 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 

Ngày ban hành: / /2020 

 

3.  
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC.  
Xây dựng mới 

4.  Kiểm định phương tiện PCCC.  Xây dựng mới 

5.  Cấp giấy nghiệm thu về PCCC 

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Nghị định 

136/2020 của Chính phủ 

 

6.  
Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC  

7.   Phê duyệt phương án chữa cháy 

8.  

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và 

loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp) 

9.  
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ trên đường sắt 

Xây dựng mới 

10.  

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ PCCC 

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Nghị định 

136/2020 của Chính phủ 

11.  
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ PCCC 

Xây dựng mới 

12.  
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

Xây dựng mới 

 

đ) Lĩnh vực chính sách: 07(9) TTHC. 

 STT LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH Ghi chú 

1.   Xét đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020  

2.  
Xét đề nghị hưởng trợ cấp đối với thương binh, người 

được hưởng chính sách như thương binh. 

3.   Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh. 

4.  
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người 

cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp 
Xây dựng mới 

                                                           
9. So với năm 2020, trong năm 2021 đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với 04 TTHC 



 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Lần ban hành:   01 
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huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, 

quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời 

gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, 

K, D (kể cả số đã chết) 

5.  Cấp thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

6.  Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

7.  Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế  Xây dựng mới 

 

e) Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 03 TTHC.  

STT LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ Ghi chú 

1.   Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân. Xây dựng mới 

2.  Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Xây dựng mới 

3.  Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. Xây dựng mới 

 

g) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC (100%) 

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GHI CHÚ 

1 

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của 

công dân đối với lực lượng Công an nhân dân theo quy 

định của pháp luật. 

Xây dựng mới 

2 Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 
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B- CẤP HUYỆN (22 TTHC) 

a)  Lĩnh vực đăng ký cư trú: 06 TTHC (Thời gian đến sẽ sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2021) 

STT 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ 

 

GHI CHÚ 

(Áp dụng CATP 

Quảng Ngãi, CATX 

Đức Phổ và Công 

an huyện Lý Sơn) 

1.  Đăng ký thường trú 

Được công bố áp 

dụng theo Quyết 

định số 1737/QĐ-

CAT-PV01(PC), 

ngày 07/8/2020 

2.  Cấp đổi sổ hộ khẩu 

3.  Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 

4.  Tách sổ hộ khẩu 

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu 

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu. 

 

b) Lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội: 07 TTHC.  

 

STT LĨNH VỰC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GHI CHÚ 

1.  Cấp Căn cước công dân  Xây dựng mới 

2.  Đổi Căn cước công dân Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Căn cước công dân Xây dựng mới 

4.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp 

Căn cước công dân. 
Xây dựng mới 

 

 

STT 
LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
Ghi chú 

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 

2.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Xây dựng mới 
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c) Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 07 

TTHC (100%).  

 

STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ XE GHI CHÚ 

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu. Xây dựng mới 

2.  Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký Xây dựng mới 

3.  Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến Xây dựng mới 

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Xây dựng mới 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Xây dựng mới 

6.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Xây dựng mới 

7.  Đăng ký xe tạm thời Xây dựng mới 

 

 

d) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC (100%) 

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GHI CHÚ 

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
Xây dựng mới 

2.  Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 
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C- CẤP XÃ (09 TTHC) 

a)  Lĩnh vực đăng ký cư trú: 06 TTHC (Thời gian đến sẽ sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2021) 

STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ  GHI CHÚ 

1.  Đăng ký thường trú Xây dựng mới 

2.   Cấp đổi sổ hộ khẩu Nt  

3.   Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Nt 

4.   Tách sổ hộ khẩu Nt 

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu Nt 

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu.  Nt 

 

b) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC.  

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  GHI CHÚ 

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
Xây dựng mới 

2.  Giải quyết khiếu nại Xây dựng mới 

 

c) Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 01 TTHC.  

STT 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU  NỔ, 

CÔNG CỤ HỖ TRỢ  

GHI CHÚ 

1.  
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật 

để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo 
Xây dựng mới 
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Mục 3 

04 QUY TRÌNH BẮT BUỘC THEO YÊU CẦU CỦA  

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 

 ***** 

 

 

1. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ). 

2. Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định lượng).  

3. Quy trình đánh giá nội bộ. 

4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục.  
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QUẢNG NGÃI 

QUY TRÌNH Mã hiệu: QT.01 

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT 

THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN (TÀI 

LIỆU, HỒ SƠ) 
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hành: 2020 

 

     

 

MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

1. MỤC ĐÍCH  

2. PHẠM VI 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

5. NỘI DUNG 

6. BIỂU MẪU 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 
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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang /Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi 
Lần sửa 

đổi 

Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

 Hướng dẫn này được thiết lập nhằm mục đích: 

 - Kiểm soát các thông tin văn bản dưới dạng tài liệu, hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý 

chất lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng, đảm bảo các tài liệu này: 

+ Luôn sẵn có và phù hợp để sử dụng khi cần. 

+ Được bảo vệ một cách thỏa đáng, tránh mất tính bảo mật, sử dụng sai mục đích, 

mất tính toàn vẹn. 

 - Quy định cách thức các tài liệu, hồ sơ này: 

+ Được tạo lập, cập nhật, nhận biết, xem xét và phê duyệt. 

+ Được phân phối, tiếp cận, khôi phục và sử dụng. 

+ Được lưu trữ, bảo quản bao gồm cả giữ gìn để có thể đọc được và hủy bỏ. 

+ Được kiểm soát khi có các thay đổi.  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hướng dẫn này áp dụng đối với các tài liệu, hồ sơ của Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành, bao 

gồm: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình, quy định, hướng dẫn 

thực hiện công việc… (xác định tại điểm 7 HTQLCL). 

- Các Phòng CSQLHC về TTXH, PCCC, CSGT, XNC, TCCB, Thanh tra; Công 

an các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, công dân thực hiện hướng dẫn này. 

3. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG 

Căn cứ các văn bản pháp luật, quy định của Bộ Công an về công tác văn thư, lưu 

trữ hồ sơ nghiệp vụ trong CAND (Thông tư số 26/2019/TT-BCA, ngày 16/8/2019; Thông 

tư số 71/2009/TT-BCA-V11, ngày 15/12/2009…) và kết hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về kiểm soát thông tin dạng văn bản (Mục 7.5), các 

Phòng CSQLHC về TTXH, PCCC, CSGT, XNC, TCCB, Thanh tra; Công an các huyện, 

thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu hướng dẫn này để xây dựng, áp dụng 

các tài liệu, hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng đã áp dụng trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho tổ chức, cá nhân hoặc áp dụng trong giải quyết công việc nội bộ đơn vị.  

4. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mục 7.5. 

- Thông tư số 26/2019/TT-BCA, ngày 16/8/2019; Thông tư số 71/2009/TT-BCA-

V11, ngày 15/12/2009… 

- Mô hình hệ thống quản lý chất lượng. 

5. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- Thông tin dạng văn bản: thông tin yêu cầu phải được kiểm soát và được duy trì 

bởi một tổ chức (3.1.4) và phương tiện mà nó được trình bày hoặc lưu trữ (dưới bất kỳ 

định dạng và phương tiện nào và từ bất kỳ nguồn nào). 
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- 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. 

* Chú thích:  

+ Hồ sơ chất lượng có thể được sử dụng để lập tài liệu về xác định nguồn gốc và 

để cung cấp bằng chứng về kiểm tra xác nhận, về hành động khắc phục. 

+ Hồ sơ không thuộc diện kiểm soát sửa đổi. 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng. 

6. NỘI DUNG 

6.1 Kiểm soát tài liệu: 

6.1.1 Hệ thống tài liệu HTQLCL: 

 a) Tài liệu HTQLCL của Công an tỉnh Quảng Ngãi bao gồm: 

+ Chính sách chất lượng. 

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát HTQLCL. 

+ Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Các phụ lục, biểu mẫu. 

 b) Tài liệu HTQLCL được nhận biết và kiểm soát bằng Danh mục tài liệu 

HTQLCL (BM.TL HTQLCL). 

6.1.2 Tạo lập tài liệu: 

6.1.2.1 Trách nhiệm biên soạn, soát xét, phê duyệt  

 

TT Loại tài liệu Biên soạn Soát xét Phê duyệt 

1 Chính sách chất lượng 
Tổ giúp việc 

ISO 

Trưởng Ban 

điều hành ISO 
Giám đốc 

3 Quy định, Hướng dẫn 
Tổ giúp việc 

ISO 

Trưởng Ban 

điều hành ISO 
Giám đốc 

4 
Quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính 

Cán bộ phòng 

nghiệp vụ 

Trưởng phòng 

nghiệp vụ 
Giám đốc 

 

 6.1.2.2. Bố cục tài liệu  

  Bố cục các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng được trình bày tuân thủ theo 

các yêu cầu của các văn bản pháp quy có liên quan. Bao gồm các mục sau: 

 a) MỤC ĐÍCH: Quy trình/Quy định/Hướng dẫn này được ban hành nhằm giải 

quyết vấn đề gì? 

 b) PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình/Quy định/Hướng dẫn được áp dụng ở lĩnh vực 

nào, bộ phận hay cá nhân nào phải thực hiện? 
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 c) TÀI LIỆU VIỆN DẪN: Những quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an 

liên quan đến Quy trình/Quy định/Hướng dẫn này?  

 d) NỘI DUNG: Nêu trình tự nội dung, các công việc phải thực hiện, trách nhiệm, 

phương pháp, tài liệu làm cơ sở thực hiện, thời gian và nơi thực hiện, cách ghi nhận kết 

quả, cách lập và lưu giữ hồ sơ được tiếp nhận hay được tạo ra khi thực hiện (được minh 

họa tại phần 3 Mẫu quy trình xử lý công việc với 03 mẫu quy trình: Quy trình mẫu dạng 

lưu đồ; quy trình dạng diễn giải chi tiết; quy trình dạng lưu đồ và chi tiết).  

 đ) BIỂU MẪU: liệt kê các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc trong Quy 

trình/Quy định/Hướng dẫn. 

 e) HỒ SƠ CẦN LƯU: quy định loại hồ sơ, thời gian và trách nhiệm lưu hồ sơ. 

* Lưu ý: Tùy tình hình thực tế, Công an các đơn vị liên quan quyết định các 

nội dung chính trong mỗi Quy trình/Quy định/Hướng dẫn cho phù hợp, khoa học. 

Đảm bảo tối thiểu gồm các nội dung: mục đích, phạm vi áp dụng; nội dung và các 

biểu mẫu. 

6.1.3 Viết mới và sửa đổi tài liệu 

 - Các Phòng CSQLHC về TTXH, PCCC, CSGT, XNC, TCCB, Thanh tra; Công an 

các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, qua công tác nếu phát hiện tài liệu 

HTQLCL (mục 6.1.1) cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tài liệu cho phù hợp với quy 

định hiện hành (bao gồm cả các biểu mẫu) phải kịp thời tham mưu đề xuất Lãnh đạo 

Công an tỉnh xem xét, phân công đơn vị soạn thảo. 

 - Đơn vị chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đơn vị liên quan và gửi Phòng Tham mưu 

thẩm định trước khi trình Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt ban hành. 

 - Nội dung sửa đổi tài liệu sẽ được tóm tắt tại trang Sửa đổi tài liệu. Khi ban hành 

mới thì các phiếu này sẽ được hủy bỏ và nội dung ghi ở trang Sửa đổi tài liệu cũng được 

xóa bỏ. 

5.1.4 Phân phối tài liệu 

 - Tài liệu kiểm soát thuộc HTQLCL thuộc lĩnh vực nào do đơn vị liên quan xây 

dựng, áp dụng HTQLCL TCVN 9001:2015 chịu trách nhiệm kiểm soát và phân phối 

bằng văn bản giấy hoặc file điện tử (word, excel hoặc pdf,…) theo chức năng, nhiệm vụ. 

 - Cá nhân, đơn vị có liên quan được phân phối tài liệu phải quản lý theo quy định 

của Bộ Công an. 

5.1.5 Kiểm soát tài liệu bên ngoài 

- Các tài liệu bên ngoài liên quan đến HTQLCL của cơ quan bao gồm: các tiêu 

chuẩn (Việt Nam, quốc tế, khu vực…), các loại tài liệu tham khảo, văn bản pháp quy sẽ 

được kiểm soát theo quy định về quản lý công tác văn thư hiện hành. 

- Đối với các tài liệu (file điện tử) download từ internet thì Thủ trưởng các đơn vị 

chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung, cập nhật vào danh mục tài liệu và sắp xếp theo thứ 

tự, lưu tại các Forder quy định. 

6.2 Kiểm soát hồ sơ: 

- Hồ sơ HTQLCL của cơ quan bao gồm: 
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+ Hồ sơ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng. 

+ Hồ sơ về xem xét của lãnh đạo. 

+ Hồ sơ về việc giải quyết rủi ro và cơ hội. 

+ Hồ sơ liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

+ Hồ sơ liên quan đến các hoạt động khắc phục, cải tiến. 

+ Hồ sơ liên quan đến đào tạo, năng lực. 

+ Hồ sơ về quản lý tài sản, trang thiết bị. 

+ Hồ sơ về giải quyết đầu ra không phù hợp. 

+ Hồ sơ về giải quyết các khiếu nại, tố cáo. 

+ Hồ sơ về quản lý các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng quản lý nhà nước. 

- Hồ sơ HTQLCL được nhận biết và kiểm soát bằng Danh mục hồ sơ theo mẫu 

BM.DMHS (kèm theo), hồ sơ HTQLCL do Phòng Tham mưu thiết lập và kiểm soát. Hồ 

sơ liên quan giải quyết thủ tục hành chính do đơn vị nghiệp vụ trực tiếp giải quyết thiết 

lập và kiểm soát.  

- Phương pháp sắp xếp và quản lý hồ sơ tuân thủ theo các văn bản pháp quy có liên 

quan và quy định của Bộ Công an. 

- Hồ sơ sắp xếp phải đảm bảo tính khoa học dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. 

- Hồ sơ phải đảm bảo tính đồng nhất về phương pháp sắp xếp, nhãn mác cặp, phai, 

mẫu mã cặp, phải phân định loại hồ sơ, bộ phận quản lý. 

- Hồ sơ sau khi hết hạn lưu phải được hủy hoặc chuyển về kho lưu trữ. Trình tự hủy 

hồ sơ, nhất là hồ sơ tài chính phải theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian lưu hồ sơ theo quy định của từng ngành, lĩnh vực về thời hạn lưu hồ sơ. 

6.3 Yêu cầu trong quá trình sử dụng 

- Liên tục cập nhật vào danh mục khi có hồ sơ mới phát sinh, lập cặp hồ sơ mới. 

- Khi sử dụng xong hồ sơ phải sắp xếp vào đúng vị trí đã lấy ra sử dụng, theo thứ tự. 

 6. BIỂU MẪU 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu biểu mẫu 

1 Danh mục tài liệu HTQLCL BM.QT.01.01 

2 Danh mục hồ sơ BM.QT.01.02 

 

DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU HTQLCHL            BM.QT.01.01 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

Quy trình quản lý, vận hành HTQLCL  

1 
Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ 

sơ). 
QT.01 
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2 
Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định 

tính hoặc định lượng). 
QT.02 

3 Quy trình đánh giá nội bộ QT.03 

4 
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động 

khắc phục. 
QT.04 

 

121 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 (CẤP TỈNH: 90; CẤP HUYỆN: 22; CẤP XÃ: 09) 

 

A- 90 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH  

1.  Cấp hộ chiếu phổ thông 

2.  Trình báo mất hộ chiếu  

3.  
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không có quốc 

tịch tại Việt Nam 
 

4.  
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt 

Nam đinh cư ở nước ngoài 
 

5.  Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam  

6.  
Cấp bổ sung, sửa đổi tạm trú, gia hạn tạm trú cho người 

nước ngoài tại Việt Nam 
 

7.  Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam  

8.  
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 
 

9.  
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 
 

10.  
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho 

người nước ngoài 
 

11.  
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không có 

quốc tịch cư trú tại Việt Nam 
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12.  Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam  

13.  
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị 

thực 
 

II. 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT 

TỰ XÃ HỘI                            
 

1.  Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số)   

2.  Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)  

3.  Đăng ký mẫu con dấu mới   

4.  Đăng ký lại mẫu con dấu   

5.  Đăng ký thêm con dấu  

6.  Đăng ký mẫu dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi   

7.  Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ  

8.  Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ  

9.  Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ  

10.  Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ  

11.  Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ  

12.  Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ  

13.  Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ  

14.  Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ  

15.  
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, VLN 

quân dụng, CCHT 
 

16.  Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, CCHT  

17.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí, CCHT  

18.  
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, CCHT 
 

19.  
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

CCHT 
 

20.  
Xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 

năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ 
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trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

21.  

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 

giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ 

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ 

 

22.  Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ  

23.  Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ  

24.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp  

25.  
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu  nổ công 

nghiệp 
 

26.  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng  

27.  Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí  

28.  Cấp giấy phép vận chuyển  vũ khí  

29.  Thông báo khai báo  vũ khí thô sơ  

30.  Trang bị vũ khí  thô sơ  

31.  Trang bị vũ khí thể thao  

32.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao  

33.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao  

34.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao  

35.  Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng  

36.  Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng  

37.  Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng  

38.  Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng  

39.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự   
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40.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự 
 

41.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

42.  Cấp Căn cước công dân   

43.  Đổi Căn cước công dân  

44.  Cấp lại Căn cước công dân  

45.  Xác nhận số CMND khi được cấp Căn cước công dân.  

III 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
 

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu QT01-ĐKX 

2.  
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 
QT02- ĐKX 

3.  Đăng ký sang tên xe từ tỉnh khác chuyển đến QT03- ĐKX 

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. QT04-ĐKX 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. QT05-CLĐKX 

6.  Đăng ký xe tạm thời. QT06-ĐKXTT 

7.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. QT07-THĐKX 

8.  
 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên. 
QT08-ƯT 

IV LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH  

1.   Xét đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. QT01/TQGC 

2.  
Xét đề nghị hưởng trợ cấp đối với thương binh, người 

được hưởng chính sách như thương binh. 
QT02-TB 

3.   Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh. QT03-BB 

4.  

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người 

cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ 

cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên 

QT04-CS 
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tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong 

khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến 

trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) 

5.  Cấp thẻ bảo hiểm y tế  QT05-BHYT 

6.  Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế  QT05-CLBHYT 

7.  Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế  QT05-ĐBHYT 

V LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  

1.  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC QT01-HLPCCC 

2.  Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. QT02-ĐHLPCCC 

3.  Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.  QT03-CLHLPCCC 

4.  Kiểm định phương tiện PCCC.  QT04-KĐ 

5.  Cấp giấy nghiệm thu về PCCC QT05-NTPCCC 

6.  Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC  QT06-TDPCCC 

7.   Phê duyệt phương án chữa cháy QT07-PAPCCC 

8.  

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về 

cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường 

thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 

QT08-VCĐB,ĐT 

9.  
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về 

cháy, nổ trên đường sắt 
QT09-VCĐS 

10.  
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

PCCC 
QT10-KDPCCC 

11.  
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

PCCC 
QT11-ĐKDPCCC 

12.  
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

PCCC 
QT12-CLKDPCCC 

VI LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ  

1.   Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.  

2.  Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.  

3.  Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.  
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VII LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân  
 

2.  Giải quyết khiếu nại  

 

B- 22 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC CẤP HUYỆN  

STT 

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ 

(Thời gian đến sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021) 

 

1.  Đăng ký thường trú  

2.  Cấp đổi sổ hộ khẩu  

3.  Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu  

4.  Tách sổ hộ khẩu  

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu  

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu.  

 

STT LĨNH VỰC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN  

1.  Cấp Căn cước công dân   

2.  Đổi Căn cước công dân  

3.  Cấp lại Căn cước công dân  

4.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp 

Căn cước công dân. 
 

 

STT 
LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
 

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

2.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  
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STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ XE  

1.  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu.  

2.  Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký  

3.  Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến  

4.  Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe  

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe  

6.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.  

7.  Đăng ký xe tạm thời  

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của 

công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
 

2.  Giải quyết khiếu nại  

 

C- 09 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC CẤP XÃ 

STT LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ   

1.  Đăng ký thường trú  

2.   Cấp đổi sổ hộ khẩu  

3.   Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu  

4.   Tách sổ hộ khẩu  

5.  Cấp lại sổ hộ khẩu  

6.  Cấp giấy chuyển hộ khẩu.   

 

STT LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO   

1.  
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 

của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
 

2.  Giải quyết khiếu nại  
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STT 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU  NỔ, CÔNG 

CỤ HỖ TRỢ  

 

1.  
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng 

bày, triển lãm, đồ gia bảo 
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* BIỂU MẪU, HƯỚNG DẪN KÈM THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG 

 

1.  

Kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục 

hành chính trong lực lượng Công an tỉnh 

hằng năm 

- Trực tuyến trên Trang dịch vụ 

hành chính công Công an tỉnh 

(http://cchccongan.quangngai.go

v.vn). 

- Phiếu khảo sát 

2.  Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BM.01 

3.  Phiếu yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ BM.02 

4.  Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ BM.03 

5.  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả BM.04 

6.  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.05 

7.  Sổ theo dõi hồ sơ BM.06 

 

   DANH MỤC HỒ SƠ                                                   BM.QT.01.02 

TT Tên hồ sơ Mã số Thời gian lưu 
Trách nhiệm 

lưu 

     

     

     

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1 Danh mục kiểm soát tài liệu Ban ISO 3 năm 

2 Danh mục hồ sơ Các đơn vị Theo quy định 

 * Lưu ý: 

 Theo bối cảnh thực tế, cơ quan có thể tham khảo chương trình thực hành 5S (S1: 

Sàng lọc, phân loại ; S2: Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; S3: Thực hiện vệ sinh sạch sẽ; S4: 

Hoạt động săn sóc; S5: Hoạt động sẵn sàng) trong việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ. 
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MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

1. MỤC ĐÍCH  

2. PHẠM VI 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

5. NỘI DUNG  

6. BIỂU MẪU 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang/Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn cách thức nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh 

hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và các kết quả dự kiến trong Hệ thống 

quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (dưới 

đây viết tắt là cơ quan). 

2.  PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Áp dụng cho tại các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan và các quá trình 

trong phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng. 

  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ 

sở và từ vựng. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các 

yêu cầu. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 31000:2011 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và 

hướng dẫn. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 9002:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - 

Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015. 

- Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng. 

 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Bối cảnh của tổ chức: là quá trình xác định các yếu tố ảnh hưởng tới mục 

đích, mục tiêu và sự bền vững của Công an tỉnh. Quá trình này xem xét các yếu tố nội 

bộ (Giá trị, văn hóa, tri thức và kết quả thực hiện của cơ quan…) và các yếu tố bên 

ngoài (Môi trường pháp lý, công nghệ, văn hóa, xã hội và kinh tế...). 

- Bối cảnh bên trong: là môi trường bên trong, trong đó cơ quan cố gắng đạt 

được các mục tiêu chiến lược của mình.  

Bối cảnh bên trong của cơ quan bao gồm: 

+ Cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm; 

+ Các chính sách, mục tiêu và chiến lược được đặt ra để đạt mục tiêu; 

+ Khả năng, sự am hiểu về nguồn lực và kiến thức (ví dụ vốn, thời gian, con 

người, quá trình, hệ thống và công nghệ); 

+ Các hệ thống thông tin, luồng thông tin và các quá trình ra quyết định (cả 

chính thức và không chính thức); 

+ Mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan trong cơ quan; 
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+ Văn hóa của cơ quan; 

+ Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được cơ quan áp dụng;  

+ Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng. 

- Bối cảnh bên ngoài: là môi trường bên ngoài, trong đó cơ quan cố gắng đạt 

được các mục tiêu chiến lược của mình.  

Bối cảnh bên ngoài của cơ quan bao gồm:  

+ Môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, chế định, tài chính, công nghệ, 

kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, dù là quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương; 

+ Các xu hướng và động lực chính tác động đến mục tiêu của cơ quan;  

+ Mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài. 

- Bên quan tâm: Người hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, hoặc tự 

nhận thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hành động. 

- Rủi ro: tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu. 

+ Tác động là một sai lệch so với dự kiến (tích cực và/hoặc tiêu cực). 

+ Mục tiêu có thể có những khía cạnh khác nhau (như mục tiêu tài chính, sức 

khỏe, an toàn và môi trường) và có thể áp dụng ở các cấp độ khác nhau (như chiến 

lược, toàn bộ tổ chức, dự án, sản phẩm và quá trình). 

+ Rủi ro thường đặc trưng bởi sự dẫn chiếu đến các sự kiện và hệ quả tiềm ẩn 

hoặc sự kết hợp giữa chúng. 

+ Rủi ro thường thể hiện bằng sự kết nối giữa các hệ quả của một sự kiện (bao 

gồm cả những thay đổi về hoàn cảnh) và khả năng xảy ra kèm theo. 

+ Sự không chắc chắn là tình trạng, thậm chí là một phần, sự thiếu hụt thông tin 

liên quan tới việc hiểu biết hoặc nhận thức về một sự kiện, hệ quả hoặc khả năng xảy ra 

của nó. 

- Cơ hội: tác động có lợi hoặc tích cực của sự không chắc chắn ảnh hưởng tới 

khả năng của cơ quan trong việc đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL. 

- Quản lý rủi ro: các hoạt động điều phối để định hướng và kiểm soát một tổ 

chức về mặt rủi ro. 

- Đánh giá rủi ro: là quá trình tổng thể nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác 

định mức độ rủi ro. 

- Nhận diện rủi ro: là quá trình tìm kiếm, nhận biết và mô tả rủi ro. 

+ Việc xác định rủi ro đòi hỏi phải xác định các nguồn rủi ro, sự kiện, nguyên 

nhân và hệ quả tiềm ẩn của chúng. 
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+ Xác định rủi ro có thể cần phân tích dữ liệu quá khứ, lý thuyết, ý kiến chuyên 

môn có hiểu biết và nhu cầu của các bên liên quan. 

- Phân tích rủi ro: là quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi 

ro. 

+ Phân tích rủi ro cung cấp cơ sở để xác định mức độ rủi ro và quyết định về xử 

lý rủi ro. 

+ Phân tích rủi ro bao gồm cả ước lượng rủi ro. 

- Mức rủi ro: là mức độ của một rủi ro hay một tập hợp các rủi ro, thể hiện bằng 

sự kết hợp các hệ quả và khả năng xảy ra của chúng. 

- Giảm thiểu rủi ro: là một kế hoạch được thiết lập nhằm giải quyết tất cả các 

rủi ro đã biết, tiểm ẩn và ngăn ngừa sự tái diễn. 

 5. NỘI DUNG  

5.1. Lưu đồ thực hiện:  

TT Trình tự Trách nhiệm Tài liệu/Hồ sơ 

1 

 - Ban Giám đốc 

- Ban điều hành  

ISO 9001:2015 

 

2 

 - Ban Giám đốc 

- Ban điều hành ISO 

9001:2015 

- Trưởng phòng nghiệp 

vụ liên quan áp dụng 

ISO 9001:2015 

BM.HD.02.01 

3 

 - Ban Giám đốc 

- Ban điều hành ISO 

9001:2015 

- Trưởng phòng nghiệp 

vụ liên quan áp dụng 

ISO 9001:2015 

 

BM.HD.02.01 

4 

 - Ban Giám đốc 

- Ban điều hành ISO 

9001:2015 

- Trưởng phòng nghiệp 

vụ liên quan áp dụng 

ISO 9001:2015 

 

BM.HD.02.01 

 

Nhận diện rủi ro 

 

Phân tích bối cảnh 

 

Đánh giá rủi ro 

 

Nhận diện cơ hội 
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5 

 - Ban Giám đốc 

- Ban điều hành ISO 

9001:2015 

- Trưởng phòng nghiệp 

vụ liên quan áp dụng 

ISO 9001:2015 

 

BM.HD.02.01 

BM.HD.02.02 

6 

 Ban điều hành ISO 

9001:2015 

 

BM.HD.02.02 

5.2. Diễn giải lưu đồ: 

5.2.1.  Phân tích bối cảnh: 

Phân tích bối cảnh nhằm cung cấp các thông tin cho việc nhận diện các rủi ro 

và cơ hội mà có thể ảnh hưởng đến khả năng của Công an tỉnh trong việc đạt được 

các kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng. Thông tin bối cảnh của bao 

gồm: 

   a) Bối cảnh bên ngoài: 

  - Môi trường pháp lý bao gồm chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của cơ quan và các lĩnh vực, 

quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống. 

  - Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh, 

thành phố hoặc địa phương.  

  - Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp 

cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác hoặc trong 

tỉnh, địa phương mình. 

  - Sự tác động của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài. 

  b) Bối cảnh bên trong (nội bộ): 

  - Kết quả hoạt động trong nội bộ cơ quan, có thể bao gồm: cơ cấu tổ chức, 

phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên 

xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật... tác 

động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc.  

  - Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực).  

  - Tình hình văn hóa công sở. 

  - Tri thức của nguồn nhân lực (cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lao động).  

Đánh giá hiệu lực của hành 

động giải quyết  

 

Giải quyết rủi ro và cơ hội 
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  - Các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng (liên quan đến chức năng quản 

lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ hành chính công). 

  c) Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm: 

  - Các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 

  - Sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

  - Các yêu cầu của các cơ quan phối hợp trong giải quyết công việc, thủ tục 

hành chính. 

5.2.2. Nhận diện rủi ro: 

Nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng (tổ chức, cá nhân có nhu cầu), các bên 

quan tâm đến HTQLCL và quy định của pháp luật. Trên cơ sở xem xét các thông tin 

phân tích bối cảnh, Ban Giám đốc và các đơn vị nghiệp vụ tham mưu có trách nhiệm 

xác định các rủi ro trên từng lĩnh vực mà có tác động bất lợi, tiêu cực, không mong 

muốn ảnh hưởng đến: 

- Định hướng chiến lược; 

- Mục đích của HTQLCL; 

- Các kết quả dự kiến của HTQLCL;  

- Sự phù hợp của kết quả hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động nội bộ của cơ 

quan; 

- Sự phù hợp của các kết quả giải quyết dịch vụ hành chính công.  

Kết quả nhận diện sẽ được ghi nhận vào Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết 

rủi ro và cơ hội mẫu BM.QT.02.01 và việc mô tả rủi ro phải đảm bảo nội dung sau 

đây: 

- Bản chất của rủi ro; 

- Nguyên nhân và tác động tiêu cực của chúng, đối với các rủi ro có tác động 

tích cực có thể dẫn đến cơ hội thì ghi vào mục CƠ HỘI; 

- Không nên mô tả như một quá trình, một biện pháp kiểm soát tiêu cực hoặc 

một hoạt động kiểm soát không xảy ra. 

5.2.3. Đánh giá rủi ro: 

Rủi ro được đo bằng công thức: R = P x S Trong đó: 

+ R (Risk):   rủi ro 

+ P (Probability):   khả năng xảy ra 

+ S (Severity):    hậu quả nếu xảy ra 

Đánh giá rủi ro nhằm xác lập mức độ ưu tiên giải quyết các rủi ro quan trọng 

và chỉ ra các cơ hội cho việc cải tiến đối với các hoạt động hiện tại. Đánh giá rủi ro 
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giúp thấu hiểu các rủi ro cố hữu từ bối cảnh thực tế và kết nối tới các mục tiêu, các 

chiến lược và các quá trình của HTQLCL.  

Tiêu chí đánh giá rủi ro được xác lập như sau: 

a) Khả năng xảy ra (P): 

Phân loại Định nghĩa Điểm 

Hiếm khi xảy ra 
Hầu như không bao giờ xảy ra hoặc có thể xảy ra 

trong trường hợp hy hữu 
1 

Ít khả năng xảy ra Xảy ra 1 lần trong nhiều năm 2 

Có khả năng xảy ra Có thể xảy ra 1 lần trong 1 năm 3 

Nhiều khả năng xảy ra Xảy ra nhiều lần trong 1 năm 4 

Chắc chắn xảy ra 
Đã từng xảy ra thường xuyên trong 1 

năm/quý/tháng 
5 

b) Hậu quả xảy ra (S): 

Phân loại Định nghĩa Điểm 

Không đáng kể Tác động không nhìn thấy 1 

Nhẹ Có tác động nhưng dễ khắc phục 2 

Vừa phải 
Tác động dễ nhận thấy hoặc một số mục tiêu 

không đạt 
3 

Nghiêm trọng 
Tác động mạnh đối với cơ quan hoặc các mục tiêu 

chính không đạt được 
4 

Rất nghiêm trọng Có thể dừng hoạt động, quá trình 5 

c) Phân loại rủi ro:  

Điểm rủi ro sẽ được xếp hạng như sau: 

- Từ 01 - 10 điểm: rủi ro thấp (L), quy ước màu xanh lá cây. 

- Từ 11 - 15 điểm: rủi ro cao (M), quy ước màu vàng. 

- Từ 16 - 25 điểm: rủi ro rất cao (H), quy ước màu đỏ. 
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BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI 

 

    BM.QT.02.01 

 

 
STT Khả năng xảy ra Hậu quả xảy ra Điểm Tổng điểm đánh giá 

1 Hiếm khi Không đáng kể 1 

01 - 10  = Thấp 

2 Ít khả năng Nhẹ 2 

3 Có khả năng Đáng kể 3 11 - 15 = Cao 

4 Nhiều khả năng Nghiêm trọng 4 

16 - 25 = Rất cao 

5 Chắc chắn Rất nghiêm trọng 5 
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Mã 

số 

Vấn đề / 

quá trình/ 

bên quan 

tâm 

Kết quả 

dự kiến 

RỦI RO 

(tác động không mong 

muốn tới kết quả dự 

kiến) 

ĐÁNH GIÁ 

RỦI RO CƠ HỘI 

(để đạt được kết 

quả dự kiến) 

HÀNH ĐỘNG GIẢI 

QUYẾT RỦI RO 

VÀ CƠ HỘI 

Khả 

năng 

xảy ra 

Hậu 

quả xảy 

ra 

Điểm 

rủi ro 
Biện pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN NGOÀI 

    
   

  

    
   

  
B. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRONG 

  

  
    

   
  

               

C. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÊN QUAN TÂM 

    
   

  

    
   

  
D. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH 
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 Ghi chú: (7) = (5) x (6) 
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5.2.4. Nhận diện cơ hội: 

Nhận diện cơ hội là nhận diện các rủi ro mà có tác động có lợi, tích cực ảnh 

hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL, sự phù hợp của các 

hoạt động chức năng quản lý Nhà nước, hoạt động nội bộ, dịch vụ hành chính công, 

nâng cao sự thỏa mãn của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Công an.  

Căn cứ vào bối cảnh hiện tại của cơ quan (bên trong và bên ngoài) và mức độ 

của các rủi ro để xác định cơ hội để đạt được mục tiêu, kết quả dự kiến. 

5.2.5. Giải quyết rủi ro và cơ hội 

 a) Biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội: 

- Xác định các biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội là: 

  + Đưa ra các hành động để giảm thiểu các tác động tiêu cực, bất lợi, không 

mong muốn ảnh hưởng đến khả năng cơ quan đạt được các định hướng chiến lược, 

mục đích, mục tiêu và các kết quả dự kiến của HTQLCL;  

  + Đưa ra các hành động để thúc đẩy các tác động tích cực, có lợi để đạt được 

các định hướng chiến lược, mục đích, mục tiêu và các kết quả dự kiến của HTQLCL. 

- Giải quyết rủi ro và cơ hội có thể giúp đạt được sự cải tiến đối với HTQLCL.  

 - Các biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội có thể bao gồm nhưng không giới 

hạn: 

Biện pháp Mô tả 

Né tránh rủi ro 

- Không thực hiện các hoạt động gây ra rủi ro; 

- Chọn một hành động khác thay thế; hoặc  

- Chọn một phương pháp hoặc quá trình kém rủi ro hơn. 

Chấp nhận rủi ro 

- Khi các hành động kiểm soát không khả thi; 

- Khi các biện pháp kiểm soát áp dụng đòi hỏi chi phí nhiều 

hơn lợi ích; 

- Khi rủi ro nằm trong khả năng chịu được của cơ quan; 

- Cần theo đuổi một cơ hội nào đó. 

Giảm thiểu rủi ro 

- Khi mà việc chấm dứt xét thấy tốn thời gian và chi phí; 

- Chỉ cần giảm thiểu rủi ro ở mức chấp nhận được bao gồm: 

   + giảm thiểu khả năng xảy ra; 

   + giảm thiểu hậu quả; 

   + tăng khả năng phát hiện nguyên nhân và hậu quả. 

Chia sẻ rủi ro Chuyển giao rủi ro cho một bên thứ 3 (ví dụ: công ty bảo hiểm, 
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hợp đồng nhà thầu, dịch vụ...) 

Loại bỏ rủi ro Chấm dứt nguồn phát sinh rủi ro  

 b) Các bước thực hiện: 

  Bước 1: Xây dựng kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội: 

 Trên cơ sở phân tích bối cảnh (5.2.1), nhận diện rủi ro (5.2.2), đánh giá rủi 

ro (5.2.3), các đơn vị liên quan áp dụng HTQLCL chủ trì, phối hợp với Phòng 

Tham mưu để tham mưu Ban điều hành ISO Công an tỉnh ban hành “Kế hoạch 

giải quyết rủi ro và cơ hội” theo mẫu BM.QT.02.02. Trong đó xác định cấp độ xử 

lý cần thiết cho mỗi rủi ro. Ví dụ: đối với rủi ro “cao”, thì cần lập kế hoạch để xử lý 

ngay; đối với những rủi ro thấp hoặc rất thấp mà có các cơ hội cải tiến, thì lập kế 

hoạch để cải tiến. Hành động xử lý rủi ro hiệu quả phụ thuộc vào các mục tiêu cụ thể 

và thời gian thực hiện. 

Đối với rủi ro được nhận diện, cần phải: 

 - Cụ thể biện pháp xử lý: tránh, giảm thiểu, chia sẻ, chuyển giao hoặc chấp 

nhận. 

- Văn bản hóa kế hoạch xử lý. 

- Chỉ định người chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo tiến độ. 

- Xác định cụ thể ngày hoàn thành. 

 Bước 2: Thực hiện và giám sát kế hoạch xử lý 

Khi thực hiện một kế hoạch xử lý, xem xét các hành động giải quyết sẽ được hỗ 

trợ: 

- Nguồn lực sẵn có. 

- Trao đổi với các bên liên quan. 
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BIỂU MẪU KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI 

BM.QT.02.02 

STT 
Rủi ro/ 

cơ hội 
Biện pháp 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
Đánh giá 

hiệu lực Nội dung thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm  

              

              

              

              

              

       
5.2.6. Đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 

- Phòng Tham mưu giám sát và báo cáo Ban giám đốc và Ban điều hành ISO 

9001:2015 việc thực hiện các hành động xử lý rủi ro và cơ hội của các đơn vị được 

phân công cho Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo.  

- Ban giám đốc và Ban điều hành ISO 9001:2015 phải xem xét các rủi ro và cơ 

hội đã được nhận diện, ban hành các cơ chế, chính sách giải quyết triệt để các rủi ro 

và cơ hội đã nhận diện, cải tiến HTQLCL phù hợp. 

- Ban điều hành ISO 9001:2015 có trách nhiệm cập nhật thông tin về hoạt động 

giám sát, báo cáo và xem xét hiệu lực, tiến độ của các hành động xử lý rủi ro và cơ 

hội vào biểu mẫu BM.QT.02.01 và BM.QT.02.02. 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.QT.02.01 Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết rủi ro và cơ hội 

2 BM.QT.02.02 Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội 

 

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm Thời gian lưu 
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lưu 

1 
Bảng nhận diện, đánh giá, giải 

quyết rủi ro và cơ hội 
Ban điều hành 

ISO 9001:2015 
3 năm 

2 Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội 
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MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

1. MỤC ĐÍCH  

2. PHẠM VI 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

5. NỘI DUNG 

6. BIỂU MẪU 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang / Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn này quy định quá trình và phương pháp tiến hành đánh giá nội bộ hệ 

thống quản lý chất lượng nhằm xác định hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng, duy 

trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 

các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Phạm vi của tài liệu này tập trung vào việc xác định tính hiệu lực và hiệu quả 

của Hệ thống quản lý chất lượng trong áp dụng tại các đơn vị trong lực lượng Công 

an tỉnh Quảng Ngãi. Thông qua hoạt động đánh giá nội bộ sẽ phát hiện tồn tại, bất 

cập, kịp thời cải tiến HTQLCL. 

Áp dụng cho mọi cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng, kể cả định 

kỳ và đột xuất. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các 

yêu cầu. 

- Mô hình hệ thống quản lý chất lượng. 

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

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT: 

- Đánh giá: là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để nhận 

được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác 

định mức độ thực hiện các chuẩn mực đã thoả thuận. 

- Chuẩn mực đánh giá: là tập hợp các chính sách, thủ tục hay yêu cầu được 

xác định là gốc so sánh. 

- Bằng chứng đánh giá: Hồ sơ, việc trình bày về sự kiện hay thông tin khác 

liên quan tới các chuẩn mực đánh giá và có thể kiểm tra xác nhận. 

- Phát hiện khi đánh giá: Kết quả của việc xem xét đánh giá, các bằng chứng 

đánh giá thu thập được so với chuẩn mực đánh giá. (Phát hiện khi đánh giá có thể chỉ 

ra sự phù hợp hoặc không phù hợp với chuẩn cứ  đánh giá, hoặc cơ hội cải tiến). 

- Sự không phù hợp: sự không đáp ứng một yêu cầu. 

- Hành động khắc phục: Hành động nhằm chấm dứt nguyên nhân của sự 

không phù hợp. 

 - Xem xét: là hành động được tiến hành để đảm bảo sự thích hợp, thoả đáng và 

hiệu lực của một đối tượng để đạt được các mục tiêu đề ra. 

 - HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng. 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ thực hiện: 

XEM XÉT ĐÁNH GIÁ 

 

•  Yêu cầu của TCVN ISO 
9001:2015 

•  Khiếu nại của khách hàng. 
• Yêu cầu của HTQLCL. 
• Chính sách, mục tiêu chất lượng. 
• Các hành động khắc phục 
• Các yêu cầu pháp lý. 
• Các quyết định của lãnh đạo. 
• Kết quả xem xét lãnh đạo. 
• Yêu cầu của các bên hữu quan. 

Chương trình đánh giá 

Kế hoạch đánh giá 

 

 

Phân công nhiệm vụ 

 

Xem xét tài liệu 

 

 
Lập phiếu hỏi (nếu cần) 

  

Tiến hành đánh giá                       

hiện trường 

 

Phát hiện 

Sự KPH ? 

 

Yêu cầu khắc phục 

 

Lập Báo cáo đánh giá 

 

KHÔNG 

 

CÓ 

 

Báo cáo KQ đánh giá 

 

Khuyến nghị cải tiến 

 

Thực hiện khắc phục / 

 cải tiến 

 
Thẩm tra hành động  

khắc phục và cải tiến 

 

Xem xét lãnh đạo 
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5.2. Diễn giải lưu đồ: 

5.2.1. Hoạch định hoạt động đánh giá: 

- Chương trình đánh giá: 

Cuối quý IV của năm trước, Ban điều hành ISO 9001:2015 ban hành Chương 

trình đánh giá nội bộ cho năm sau (Biểu mẫu BM.QT.03.01) hoặc có thể tiến hành 

đánh giá đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

Hoạt động đánh giá phải thể hiện được tất cả các yêu cầu của HTQLCL, mỗi 

yêu cầu được đánh giá tối thiểu một năm 01 lần và mỗi đơn vị đầu mối đánh giá tối 

thiểu một năm 01 lần. Đối với những yêu cầu quan trọng hoặc thường xảy ra sai lỗi 

thì chu kỳ đánh giá có thể ngắn lại. 

- Chỉ định thành viên đoàn đánh giá:                                                                                              

Phòng Tham mưu căn cứ vào Chương trình đánh giá hoặc yêu cầu đánh giá đột 

xuất để đề xuất quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ. 

5.2.1 Chuẩn bị các hoạt động đánh giá:                                                                                 

- Kế hoạch đánh giá: 

Phòng Tham mưu có trách nhiệm tham mưu ban hành Kế hoạch đánh giá (Biểu 

mẫu BM.HD.03.02) và thông báo cho các bộ phận được đánh giá được biết trước 15 

ngày làm việc.  

- Phân công nhiệm vụ: 

Trưởng đoàn đánh giá phân công trách nhiệm cho từng thành viên đối với các 

quá trình, hoạt động, chức năng hoặc địa điểm đánh giá. Việc phân công phải trên cơ 

sở sự độc lập và dựa năng lực của các chuyên gia đánh giá.  

- Xem xét tài liệu và lập Phiếu câu hỏi (nếu cần): 

Thành viên đoàn đánh giá yêu cầu các Bộ phận được đánh giá trong phạm vi 

được phân công cung cấp các tài liệu liên quan đến phạm vi đánh giá nhằm: 

+ Thu thập thông tin để chuẩn bị cho các hoạt động đánh giá. 

+ Xác định xem thông tin trong tài liệu có đầy đủ, thỏa đáng và cập nhật 

không. 

+ Xác định xem tài liệu có báo trùm phạm vi đánh giá và cung cấp đủ thông tin 

để hỗ trợ các mục tiêu đánh giá.  

+ Việc xem xét tài liệu có thể chỉ ra hiệu lực của việc kiểm soát tài liệu trong 

Hệ thống quản lý của bên được đánh giá. 

Sau khi xem xét tài liệu, chuyên gia đánh giá thiết lập Phiếu câu hỏi (Biểu mẫu 

BM.QT.03.03) nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá hiện trường. 

- Chuẩn bị các tài liệu làm việc: 

Thành viên đoàn đánh giá cần chuẩn bị các tài liệu làm việc sau: 

+ Kế hoạch đánh giá. 



BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

QUY TRÌNH Mã hiệu: QT.03 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

NỘI BỘ 

Ngày ban 

hành: …2020 

 

     82   

 

+ Phiếu câu hỏi. 

+ Phiếu ghi chép đánh giá. 

+ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

+ Báo cáo sự không phù hợp. 

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp. 

5.1.2.1  Thực hiện đánh giá: 

- Họp mở đầu: 

Thành phần họp bao gồm Đoàn đánh giá, Lãnh đạo cơ quan và Đại diện của bên 

được đánh giá. Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung cần đánh giá 

với bên được đánh giá. 

- Tiến hành đánh giá: 

Thực hiện việc đánh giá thông qua phỏng vấn, quan sát, xem xét hồ sơ tài liệu 

sau đó so sánh kết quả thực hiện với các quy định của HTQLCL. Kết quả đánh giá 

ghi vào Phiếu đánh giá (BM.QT.03.03).   

Khi phát hiện những điểm không phù hợp (phải có bằng chứng cụ thể), thành 

viên đoàn đánh giá thiết lập hồ sơ về sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị được đánh 

giá khắc phục. 

- Xem xét kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp: 

Sau khi đánh giá, Trưởng đoàn tổ chức hội ý với các thành viên đoàn để thống 

nhất kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp (BM.QT.03.04), trong đó 

phải nêu những ưu điểm và những điểm không phù hợp (nếu có). 

- Họp kết thúc: 

Trưởng đoàn báo cáo kết quả đánh giá (kể cả những điểm phù hợp và không 

phù hợp) và kiến nghị khắc phục. 

Thống nhất kết quả đánh giá. 

5.1.2.2  Lập hồ sơ đánh giá: 

Trưởng đoàn lập bộ hồ sơ đánh giá và gửi tới đơn vị được đánh giá. 

Hồ sơ sự không phù hợp được photocopy chuyển cho các đơn vị liên quan để 

thực hiện, đồng thời dự kiến ngày đánh giá lại (nếu cần thiết).  

5.1.2.3  Theo dõi hành động khắc phục 

- Thủ trưởng đơn vị được đánh giá chỉ đạo thực hiện các hoạt động khắc phục 

đã nêu trong các Hồ sơ sự không phù hợp theo đúng quy định. 

- Trưởng ban Điều hành ISO 901:2015 phân công thành viên Tổ giúp việc kiểm 

tra lại kết quả thực hiện các biện pháp và hiệu lực của các hoạt động khắc phục (nếu 

cần).  

+ Nếu các đơn vị đầu mối đã thực hiện xong và có hiệu lực thì đóng hồ sơ. 

+ Nếu các đơn vị đầu mối chưa thực hiện xong hoặc thực hiện chưa có hiệu lực 
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phải Lập hồ sơ sự không phù hợp mới. 

+ Kết quả đánh giá lại cùng các hồ sơ liên quan được Ban ISO lưu trữ. 

- Căn cứ vào kết quả đánh giá, Ban ISO có thể điều chỉnh Chương trình đánh 

giá năm cho phù hợp thực tế của cơ quan. 

 

6. BIỂU MẪU 

 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.QT.03.01 Chương trình đánh giá năm 

2 BM.QT.03.02 Kế hoạch đánh giá  

3 BM.QT.03.03 Phiếu đánh giá  

5 BM.QT.03.04 Báo cáo đánh giá tổng hợp 

 

7. HỒ SƠ LƯU 

 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1.  Chương trình đánh giá năm 

Ban ISO 3 năm 

2.  Kế hoạch đánh giá  

3.  Phiếu đánh giá  

4.  Báo cáo đánh giá tổng hợp 

5.  
Quyết định thành lập đoàn đánh giá 

(nếu có) 
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CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng         năm 201.. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM… 

Bộ Phận 

được đánh giá 

Hoạt động được đánh giá Thời gian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

              

              

              

 

Chú thích:   - Kế hoạch đánh giá PHÊ DUYỆT 

  - Đánh giá hoàn thành  

  - Đánh giá đột xuất  

  - Không đánh giá được theo kế hoạch  
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CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày         tháng         năm 201.. 

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

 

Thời gian Địa điểm đánh giá Nội dung đánh giá 
Chuyên gia đánh 

giá 

Đại diện bên                                   

được đánh giá 

Ngày    

     

     

     
Ngày  

  
  

  
     

     

 

      Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá: 

4.1  Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức 7.1 Các nguồn lực 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 

4.2 
 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các 

bên quan tâm 
7.2 Năng lực  8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ 

4.3  Xác định phạm vi của HTQLCL 7.3 Nhận thức 8.7 
Kiểm soát các đầu ra không phù 

hợp 

4.4  HTQLCL và các quá trình của hệ thống 7.4 Trao đổi thông tin 9.1  Theo dõi, đo lường, phân tích và 
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đánh giá 

5.2  Chính sách 7.5 Thông tin dạng văn bản 9.2 Đánh giá nội bộ 

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức 8.1 
Hoạch định và kiểm soát thực hiện 

tác nghiệp 
9.3  Xem xét của lãnh đạo 

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ 10 Cải tiến 

6.2 MTCL và hoạch định để đạt được MTCL 8.3 
Thiết kế và phát triển sản phẩm và 

dịch vụ 
  

6.3 Hoạch định thay đổi 8.4 Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài   

 

Người lập Phê duyệt 
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CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng         năm 201.. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

Địa điểm : …………………………………………………Ngày : ………………………… 

Chuyên gia : ……………………………………………… Ký tên : ………………………. 

 

PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C :  Khuyến nghị 

 

Điều 

khoản 

Nội dung đánh giá Nhận xét A/B/C 
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CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng         năm 201.. 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 

 

1. Ngày đánh giá:  

2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu tương ứng) 

 Ban lãnh đạo  Phòng ...  Phòng ...  Phòng ... 

 Phòng ...  Phòng ...  Phòng …  Phòng ... 

 Phòng ...  Phòng ...  Phòng …  Phòng ... 

 

3. Thành phần đoàn đánh giá: 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

4. Mục tiêu đánh giá:  

Xác định hiệu lực và sự phù hợp của HTQLCL được áp dụng tại …………. so với yêu 

cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

5. Tổng kết các nội dung không phù hợp 

 

ĐIỀU 

KHOẢN 

BỘ PHẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

Ban LĐ Phòng … Phòng … Phòng … Phòng … Phòng … 

4.1       

4.2       

4.3       

4.4       

5.2       

5.3       

6.1       
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6.2       

6.3       

7.1.       

7.2       

7.5       

8.2       

8.4       

8.5       

8.6       

8.7       

9.1       

9.2       

9.3       

10.2       

Tổng       

 

6. Nhận xét kết quả đánh giá: 

6.1 Các kết quả đạt được: 

1. Hoạch định hệ thống: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Trách nhiệm lãnh đạo: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Nguồn lực: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6.2  Những tồn tại 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

Khuyến nghị cải tiến: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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                                            Quảng Ngãi, ngày   tháng   năm 201… 

 

 

 

 

 

Trưởng đoàn đánh giá 

 

 

 



BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

QUY TRÌNH Mã hiệu: QT.04 

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SỰ 

KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH 

ĐỘNG KHẮC PHỤC  

Ngày ban 

hành: …2020 

 

 

 

MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

1. MỤC ĐÍCH  

2. PHẠM VI 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

5. NỘI DUNG 

6. BIỂU MẪU 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang/Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn xử lý các dịch vụ hành chính công, công việc nội bộ không phù hợp 

được phát hiện thông qua quá trình giải quyết công việc nội bộ, thủ tục hành chính cho 

tổ chức, công dân. 

Đảm bảo phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề không phù hợp liên quan đến 

dịch vụ, các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng.  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 - Áp dụng với các đơn vị thuộc phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng tại Điểm 5 

HTQLCL Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

- Áp dụng cho mọi sự không phù hợp hiện tại, không phù hợp tiềm ẩn đối với các 

quá trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở 

và từ vựng. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các 

yêu cầu. Mục 8.7 và 10.2. 

- Mô hình hệ thống quản lý chất lượng. 

- QT.02 Hướng dẫn kiểm soát rủi ro và cơ hội. 

- QT.03 Hướng dẫn đánh giá nội bộ. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1 Định nghĩa: 

- Quá trình: Tập hợp các hoạt động tương quan hoặc tương tác với nhau để biến 

đổi đầu vào thành đầu ra. 

- Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu. 

- Sự khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện. 

- Hành động khắc phục: là việc phân tích nguyên nhân của sự không phù hợp (đã 

phát hiện ra hoặc các tình trạng không mong muốn khác), 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. 

- Thực hiện đề xuất cải tiến: là việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu lực của HTQLCL. 

4.2 Viết tắt: 

 - CAR: Corrective Action Request - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục. 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng. 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ thực hiện: 

TT Trình tự thực hiện Biểu mẫu Trách nhiệm 

1 

 

  

2 

 

BM.HD.04.01 
Lãnh đạo các đơn 

vị, phòng, ban 

3  BM.HD.04.01 Ban ISO 

4  BM.HD.04.01 

Ban ISO 

Trưởng bộ phận 

liên quan 

5  BM.HD.04.01 

Ban ISO 

Trưởng bộ phận 

liên quan 

6  BM.HD.04.01 

Bộ phận được 

giao nhiệm vụ 

thực hiện 

7 

 

 

 
BM.HD.04.01 Ban ISO 

8  BM.HD.04.01 Ban ISO 

 

5.2 Diễn giải lưu đồ: 

5.2.1 Những thông tin sử dụng trong hành động khắc phục - cải tiến: 

 Các hoạt động chức năng không phù hợp. 

 Xử lý các ý kiến phản hồi của khách hàng. 

 Đánh giá nội bộ thể hiện qua hồ sơ sự không phù hợp, báo cáo đánh giá. 

 Các quyết định sau khi họp xem xét của lãnh đạo đề ra. 

 Kết quả phân tích dữ liệu quá trình hoạt động chức năng. 

 Kết quả thực hiện các quá trình hoạt động chức năng. 

 Kết quả xác định sự phù hợp của hoạt động chức năng.  

Yêu cầu HĐKP 

 

Mở phiếu yêu cầu  

HĐKP 

Xem xét 

Phân tích yêu cầu                                    

HĐKP 

 

Đề ra biện pháp                                    

KP 

 

Thực hiện, theo dõi                               

HĐKP 

 

Kiểm tra 

 

Đóng Phiếu 

 

+ 

- 
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 Các hồ sơ có liên quan của hệ thống quản lý chất lượng. 

 Kết quả hành động khắc phục đã thực hiện trước đó. 

 Các thông tin các bên có liên quan khác (Cải tiến). 

 Các bài học kinh nghiệm (Cải tiến). 

5.2.2 Mở phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục: 

 Tất cả các đơn vị, cá nhân trong phạm vi của HTQLCL có trách nhiệm phát hiện 

và báo cáo trưởng đơn vị về các hoạt động yêu cầu khắc phục. 

 Trưởng các đơn vị hoặc Trưởng đoàn đánh giá (trong trường hợp phát hiện 

trưởng đơn vị không mở phiếu hoặc điểm không phù hợp lặp lại quá 02 lần) có trách 

nhiệm xem xét mở “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” (Ghi rõ nội dung yêu cầu 

vào ô thứ nhất của BM.QT.04.01) và báo cáo Ban Giám đốc. 

Hành động khắc phục được thực hiện khi: 

 Có dấu hiệu, hiện tượng các sự không phù hợp hoặc tiểm ẩn, dẫn đến hoặc có 

nguy cơ không thực hiện được mục tiêu chất lượng hoặc không đáp ứng chính 

sách chất lượng được Giám đốc Công an tỉnh đề ra. 

 Các dấu hiệu, hiện tượng sự không phù hợp hoặc tiểm ẩn, có tính chất lặp lại. 

 Các dấu hiệu, hiện tượng sự không phù hợp hoặc tiểm ẩn, gây hậu quả nặng, 

mức độ lớn. 

 Khi các hồ sơ sự không phù hợp được lập quá 03 lần liên tiếp cho cùng một nội 

dung không phù hợp tại cùng đơn vị được đánh giá. 

 Để cải tiến nâng cao hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL. 

 Để cải tiến chất lượng hoạt động chức năng nhằm nâng cao sự thoả mãn của cá 

nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

 Khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức, thay đổi phạm vi HTQLCL, thay đổi hoạt 

động chức năng. 

5.2.3 Ban ISO cơ quan xem xét: 

 “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” (BM.QT.04.01) sau khi được mở phải 

được Ban điều hành ISO 9001:2015 xem xét. 

5.2.4 Phân tích yêu cầu khắc phục: 

 - Ban điều hành ISO 9001:2015 yêu cầu các đơn vị/bộ phận có liên quan phân tích 

nguyên nhân của sự không phù hợp, đề ra biện pháp khắc phục, cải tiến thích hợp.  

 Đề ra biện pháp thực hiện hành động khắc phục: 

 - Đơn vị/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục (Ghi vào 

ô thứ hai “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” BM.QT.04.01) và định rõ thời gian 

hoàn thành. 

 - Thủ trưởng đơn vị phê duyệt biện pháp thực hiện hành động khắc phục. 

5.2.5 Thực hiện theo dõi các biện pháp khắc phục: 

 - Đơn vị/bộ phận/cá nhân được phân công tiến hành lập kế hoạch và thực hiện các 

biện pháp khắc phục theo đúng nội dung thời hạn được giao. 

 Quá trình thực hiện, có thể phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện các biện 

pháp được nhanh chóng, có hiệu lực. Trường hợp hoạt động khắc phục có thời gian thực 

hiện kéo dài thì đơn vị/bộ phận/cá nhân được phân công thực hiện có trách nhiệm định 

kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện cho Ban điều hành ISO 9001:2015.  

Nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, đơn vị/bộ phận/cá nhân đề xuất Ban điều hành ISO 

9001:2015 xem xét bổ sung các nguồn lực cần thiết hoặc thay đổi biện pháp thực hiện 
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(Mọi sự thay đổi bổ sung sẽ được cập nhật đầy đủ vào ô thứ hai “Phiếu yêu cầu hành 

động khắc phục” BM.QT.04.01). 

 - Kết thúc thực hiện biện pháp khắc phục hoặc những đề xuất cải tiến, đơn vị/bộ 

phận/cá nhân được phân công báo cáo kết quả cho Ban điều hành ISO 9001:2015. 

5.2.6 Kiểm tra xác nhận biện pháp khắc phục 

 Ban điều hành ISO 9001:2015 có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận kết quả 

thực hiện khắc phục đã đề ra trong “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” (nếu cần 

thiết).  

5.2.7 Đóng phiếu yêu cầu hành động khắc phục 

 Sau kiểm tra, Ban ISO có trách nhiệm đóng “Phiếu yêu cầu hành động khắc 

phục” ghi đầy đủ chi tiết bằng chứng kết quả thực hiện vào ô thứ ba. 

 Trường hợp hoạt động khắc phục chưa được thực hiện hoặc kết quả thực hiện 

không đầy đủ, người kiểm tra có trách nhiệm mở Phiếu mới chuyển cho Ban điều hành 

ISO 9001:2015 xem xét giải quyết. 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.QT.04.01 Phiếu yêu cầu hành động khắc phục 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1.  Phiếu yêu cầu hành động khắc phục Ban ISO 3 năm 

 



 

 

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng         năm 201… 

PHIẾU YÊU CẦU HÀNH  ĐỘNG KHẮC PHỤC 

Số phiếu:.................... 

1. Đơn vị lập:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nội dung: 

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

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

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

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

 Người mở: 

 

3. Nguyên nhân và biện pháp                  

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

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

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

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

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

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

4. Người thực hiện:                                                                     Duyệt 

5. Thời gian hoàn thành: 

6. Kết quả thực hiện: 

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

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

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

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

   Đạt:       Không đạt:                                              Số phiếu mới:  ---------------------  

 

 

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

 



 

 

MỤC 4 – CÁC BIỂU MẪU, HƯỚNG DẪN KÈM THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG  

BM01 

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

 

Mã hồ sơ: ................ 

Tên đơn vị, địa phương/ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:..................... 

Tiếp nhận hồ sơ của:...................................................... 

Địa chỉ: .................................................. 

Số điện thoại: ........................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết: ................................................... 

 Thành phần hồ sơ phải nộp, gồm: 

 1........................................................ 

 2. ..................................................... 

 3. ..................................................... 

 4. ..................................................... 

 Số lượng hồ sơ: ............................. (bộ). 

 Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:................... ngày.  

 Thời gian nhận hồ sơ: .... giờ...... phút, ngày ..... tháng ....... năm ....... 

 Thời gian trả kết quả: ..... giờ..... phút,  ngày ...... tháng ...... năm.......... 

 Đăng ký nhận kết quả tại (hoặc qua đường bưu chính): ............................... 

 Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:......................... Số thứ tự:.................. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 



 

 

* Ghi chú:  

- Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giấy tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả được lập thành 02 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trong trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg; một liên chuyển kèm theo Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc 

và lưu tại đơn vị/ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả tại đơn vị/ bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hoặc tại nhà/ trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi làm việc qua dịch vụ bưu chính (nếu có).  



 

 

BM02 

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

 

Hồ sơ của:........................................................................................ 

Nội dung yêu cầu giải quyết: ................................................... 

Địa chỉ: .................................................. Email...........................  

Số điện thoại: ........................................  

 Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

 1........................................................ 

 2. ..................................................... 

 3. ..................................................... 

 4. ..................................................... 

 Lý do: .............................. .............................. 

 Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:................... ngày.  

 Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với 

............................................ số điện thoại...................................... để được hướng dẫn./. 

 

 NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ  

 

Tên đơn vị, địa phương/ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:..................... 

Tiếp nhận hồ sơ của:...................................................... 

Địa chỉ: .................................................. 

Số điện thoại: ........................................ Email...................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết: .............................................................. 

.............................................................................................. ............ 

 Qua xem xét, (cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ) thông báo không tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ này với lý do sau: 

.................................................................................................... ........................ 

.................................................................................................... ........................ 

 

 Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký ghi rõ họ tên) 

  

* Ghi chú:  

- Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giấy tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả được lập thành 02 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trong trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg; một liên chuyển kèm theo Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc 

và lưu tại đơn vị/ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  
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TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ  

 

Kính gửi:................................................................................. 

 Ngày...... tháng ......... năm.... (tên cơ quan, đơn vị) tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề 

nghị giải quyết thủ tục hành chính....................................... của Ông/Bà/Tổ chức; mã 

số:...................... 

 Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ..... giờ..... phút,  ngày ...... tháng ...... 

năm.......... 

Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị ) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của 

Ông/Bà/Tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:......................................................................... 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ 

chức.  

Tên cơ quan, đơn vị xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ 

cho Ông/Bà/Tổ chức vào ngày ....... tháng ......... năm  ............... 

Mong được sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./. 

  

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký 

ghi rõ họ tên) 
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TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

 Mã hồ sơ: ................................................................................... 

 Cơ quan (đơn vị) giải quyết hồ sơ: ............................................ 

 Cơ quan (đơn vị) phối hợp giải quyết hồ sơ: .................................... 

TÊN CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ 

THỜI GIAN GIAO, 

NHẬN  HỒ SƠ 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

(Trước hạn/Đúng 

hạn/Quá hạn) 

GHI CHÚ 

1. Giao:.......... 

Đơn vị, bộ phận 

tiếp nhận và trả 

kết quả 

2. Nhận:........... 

..... giờ.... phút, ngày 

.... tháng .... năm....  

  

Người 

giao 

Người 

nhận 

  

  

  

  

1. Giao:.......... 

2. Nhận:........... 

..... giờ.... phút, ngày 

.... tháng .... năm....  

  

Người 

giao 

Người 

nhận 

  

  

  

  



 

 

1. Giao:.......... 

Đơn vị, bộ phận 

tiếp nhận và trả 

kết quả 

2. Nhận:........... 

..... giờ.... phút, ngày 

.... tháng .... năm....  

  

Người 

giao 

Người 

nhận 

  

  

  

  

 * Ghi chú: 

- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận hồ sơ thể hiện trong 

hóa đơn của cơ quan Bưu chính.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ;  

- Trường hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa vận hành, người giao và người 

nhận phải ký và ghi rõ họ tên. Khi hệ thống thông tin một cửa điện tử đã vận hành, việc 

lưu vết được thực hiện tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử.  
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TÊN ĐƠN VỊ CÔNG AN  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /……….. Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2021 

 

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ 

 

STT 

Mã 

hồ 

sơ 

Tên 

TTHC 

Tên 

tổ 

chức, 

cá 

nhân 

Địa 

chỉ, 

số 

điện 

thoại 

Cơ 

quan 

chủ 

trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả 

kết 

quả 

Trả 

kết 

quả 

Phương 

thức 

nhận 

nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 

 

* Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực 

tại đơn vị, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả (hoặc theo quy định văn thư, lưu trữ, 

hồ sơ hiện hành trong CAND nếu đảm bảo các yêu cầu, tiêu chí trên). 



 

 

 


