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1. MVC DICH
Quy djnh each thire xi:r l eáe djeh vi hành chInh cong. cong vic nôi b không
phü hqp duçic phát hin thông qua qua trInh giái quyêt các thu ti1c hành chInh, cong vic
ni bO cho to chüe, cong dan.
Hixâng tâi va dam bâo câi tin lien ti1c cüa co quan, th chrc thuc h thng hành
chInh nhà nuâc, luôn thirc hii4 các hânh dOng khac phiic de phát hin, diêu tra, và sàa
chfta nhCrng si,r không phü hcip lien quan den djch vii, các qua trinh va h thông quân 1
chat hrcmg.
2. PIL&M Yl A DUNG
- Ap diing vâi tht ca cãcjdan vj, phông, ban lhuc phirn vi H thng quãn 1 cht
hrqng cüa Ca quan.

- Ap diing cho mçi si,r khOng phü hçip hin ti, không phU hçip tiêm an dôi vth các
qua trInh lien quan den H thông quãn 1 chat krqng.
3. TA! LIEU VIN DAN
- Tiêu chun quc gia TCVN ISO 9000:2015 H thng quãn I chAt Iuvng — Co s
và tr virng.
Tiêu chun qu6c gia TCVN ISO 9001:2015 H th6ng quãn 1 chAt hrqng — Các
yéu câu. Mic 8.7 và 10.2.
- Mo hlnh h thng quân 1 chAt krçing.
- HD.02 Hi.r6ng dn kim soát rüi ro và ca hOi.
- FID.03 Hrnrng dn dánh giá nOi bO.
4. DNH NGHIA/VIET TAT
4.1 Dlnh ng:
- Qua trinh: Tp hp cad hoat dOng tuong quan hoc ttrong tác vài nhau d bin
dôi dâu vào thành dâu ra.
- S không phü hçrp: Sr không dáp ing mOt yêu cu.
- Sir khàc phic: Hành dng nh&m loi bO mt sir không phü hqp duçic tim thAy.
- Hành dng khAc phic: là cong vic phan tIch nguyen nhân cüa sr không phü
hçrp (dâ phát hin ra hoc các tInh trng không mong muOn khác), dê ra và th%rc hin các
bin pháp khAc phiic các ton tai dA xãy ra, nhäm dam bâo các ton ti do không bj tái
diên.
- Thtrc hin dê xuât cal tin: là vic thirc hin các kin, kin ngh nhirn nâng
cao hiu lijc cüa HTQLCL.
4.2 Vit tt:
- CAR: Corrective Action Request - Phiu yêu cu hành dung khAc phiic.
- HTQLCL: H thng qlàn l chAt lirqng.
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5. NQI DUNG
5.1 Lu'u d thtrc hiên:
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5.2 Diên giai kru do:
tiên:
5.2.1 Nhung thông tin sü dngtrong hành dng khäc pht.ic + Các hot dng chfrc nAngikhông phü hcip.
+ Xr 1 các kin phãn hi cUa khách hang.
+ Dánh giá ni b th hin qua h sa sr không phü hçip, báo cáo dánh giá.
cal
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+ Các quyt djnh sau khi hQp xem xét cüa lAnh dao d ra.
+ K& qua phân tIch dt 1iI qua trInh hoat dng chirc nàng.
+ Kt qua thrc hin các qua trmnh hoat dng chlrc näng.
+ K& qua xác djnh si,r phü hçip elm hoat dng chlrc nAng.
+ Các h sa cé lien quan cüa h th6ng quán 1 chAt luvng.
+ Kt qua hãnh dOng khc phiic dä thrc hin tniâc do.
+ Các thông tin các ben có lien quan khác (Câi tién).
+ Các bài hQc kinh nghim (Cãi tin).
5.2.2 MO phiu yêu cãu hotdng khAc phic:
Tat ca cac dan v ca nhantrong phm vi cua HTQLCL Co trach nhiçm phat hiçn
va báo cáo truYng dan vj ye cac hoat dng yêu câu khAc phiic.
Khi CO các yeu cu cAn thirc hin hot dng khAc pthjc: Tru1mg các dan vj,
Triiàngdoàn dánh giá (trong tnràng hqp phát hin trtrâng dan vj không mi phiêu
hoc diem không phi hçrp 1p l?i qua 02 lan) cO trách nhim xem xét mli "Phiêu yêu
câu hành dng khâc phic", ghi rö ni dung yêu câu vào ô thu nhât cüa
BM.HD.04.01 và báo cáo LIIh dto ca quan.
Hank dng kkicpIqic dwic thy!c hit!n k/il:
+ CO dAu hiu, hin tuçin các s1r không phü hqp hoc tim An, dn dn hoc cO
nguy ca không thijc hin duc mic tiêu chat lucing cila ca quan, không dáp 1mg
chInh sách chat lucmg.
+
+
+
+

Các dAu hiu, hin t1çmg sir không phU hçp hoc tim An, cO tInh chAt 1p lai.
Các dAu hiu, hin tuqng sr không phi hçrp hoc tim An, gay hu qua nng,
mlrc d lan.
Khi các h sa sir không phü hqp di.rçic 1p qua 03 lAn lien tip cho cüng mt ni
dung không phü hqp ti cüng dan vj di.rçic dánh giá.
Các yêu cAn cAn thirc hin d cãi tin nang cao hiu qua, hiu 1irc cilia
HTQLCL.

+ Các yêu cAu cAn thirc hin d cai tin chAt lixqng ho?t dng chuic nang nhAm
nâng cao six thoã man cña khách hang.
+ Các yêu cAu cAn thrc hin khi có sr thay d6i ca cAu th chüc, thay d6i phm vi
HTQLCL, thay dôi hoat dOng chlrc näng, djnh huóng thijc hin hoat dng chlrc
nang.
5.2.3 Ban ISO Co. quan xciii xét:
"Pbiluyêu ciii han/i dng kI,/c p/i ye" BM.HD.04.O 1 sau khi di.rçic ma phãi duçc
Ban ISO xem xét.
5.2.4 PhIIn tIch yêu can kliic phiic:
Ban ISO yéu cAn các b phn cO lien quan phân tIch nguyen nhân elm sij không
phü hcip, dê ra bin pháp khAc phiic, câi tién thIch hçip.
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ra bin phdp th(rc hi hành ding kh&phyc:
Can c(r k& qua phân tIch qguyen nhân yêu cu hành dng khc ph%ic, Ban ISO chi
djnh rö b phãn cá nhân có trábh nhim thrc hin vâ thyi gian hoàn thành. Ghi vào ô
thu hal "PbiIuyêu ciu hành ding khlcphyc" BM.HD.04.O1.
LAnh do ca quan phé duyt bin pháp thirc hin hãnh dng khc phic.
5.2.5 Thyc hin theo döi các bin pháp khc phyc:
B phn, câ nhãn duçrc phân cong tin hành 1p k hoach và thc hin các bin
pháp khAc phiic theo dung ni dung thii hn duqc giao.
Trong qua trinh thrc hin, b phn, cá nhân &rçlc phãn cong có th phi hçvp vài
các dan vj khac dé thigrc hin cac bin pháp dirçic nhanh chóng, có hiu 1irc.
D6i vâi các hoat dng khc phiic Co thii gian thrc hin kéo dài thi bO phn, cá
nhân duçic phan cOng thrc hin cO trách nhim djnh k hang tháng báo cáo tInh hInh
thi1rc hin cho Ban ISO.
Trong qua trInh thuc hin nu gp khO khän cn h trq, b phn cá nhân &rçic phân
cong có the yêu câu Ban ISO xem xét bô sung các nguOn hjc can thiêt hoac thay dôi
bin pháp thuc hin. MQi s,r thay âôî bô sung së duqc cp nht day dü vào 0 thr hal
"Philuyêu cu hank djng khtcphyc".
Sau khi thirc hin dy dü nEi dung cüa bin pháp khc phuc hoAc nhirng d xuãt
cãi tiên b phán cá nhân dirçic phân cOng có trách nhim báo cáo kêt qua cho LAnh dao
ca quan biêt.
5.2.6 Kim tra xác nhn biên pháp khäc phyc
Dung thii han da d ra trong "Phkuyêu cu hank d5ng khcph(Ic" Lânh dao ca
quan (hoc ngithi duqc üy quyên) cO trách nhim tO chCrc kiêm tra bang chirng xac nhn
kêt qua thirc hiên.
5.2.7 Dóng phiu yêu cu hành dng khc phiic
Ban ISO sau khi kim tra xác nhân kt qua thirc hin có trách nhim dOng "Philu
yêu câu hank d5ng khác plq,c" ghi day dü chi tiêt bang ch(rng kêt qua thirc hién vào 0
thu ba.
Trumg hqp hoat dng khc phiic chixa &rqc thrc hin hoc k& qua thrc hin
không day dü ni dung yêu cau ngi.r&i kiêm tra Co trách nhim mc Phléu màl chuyên
cho Lânh do ca quan xem xét cho kiên giãi quyêt.
6. BIEU MAU
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PHIEU YEU CAU HANH BONG KHAC PHUC
Sophiêw
1. Doii vl Ip:
2. Ni dung:

Nguii mci:
3. Nguyen nhãn và bin pháp

4. Ngurôi th.rc hin:
5. Thôi gian hoàn thành:
6. Két qua thirc hin:

Dat:

Ngay

Không dat:

thang
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näm

Duyt

So phiu rnâi:

Ngtrôi kiêm tra:

