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I.  Nhân tố bên ngoài             

1.  
Môi trường pháp lý (VB 

QPPL) 
  

Sẵn có dạng bản cứng 

(hoặc file mềm) 

Nhiều và liên tục 

thay đổi 
   

Liên tục cập nhật và 

phổ biến 
    

2.  Công nghệ   
- Máy móc, thiết bị 

- CBCC trẻ, trình độ 

Khác biệt giữa các 

bộ phận và đơn vị 

ngoài 
   

Liên tục cập nhật và 

đào tạo/ tập huấn 

(tập huấn bổ sung) 
    

3.  Văn hóa   

- Đơn vị hướng đến sự 

công khai, minh bạch; 

thực hiện đúng quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm, 

kỷ cương của cán bộ, 

công chức, viên chức 

trong hoạt động công 

vụ; xây dựng mối 

quan hệ, lề lối làm 

việc thật sự khoa học, 

hiệu quả … 

Trình độ và Nhận 

thức của cán bộ, công 

chức khác nhau 
   

- Đào tạo ngoài và 

tự đào tạo 

- Thường xuyên 

tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục 

- Kiểm soát theo 

quy trình, quy định 

và quy chế cơ quan 

    

4.  Tuân thủ pháp luật   

Hồ sơ hợp pháp, không 

vi phạm pháp luật, 

không có văn bản phạt 

vi phạm 

CH: Không gặp 

vướng mắc về pháp 

lý trong quá trình 

giải quyết công việc, 

các dự án thi công 

thuận lợi... 

   

Luôn chấp hành theo 

quy định của Nhà 

nước. Các giấy tờ 

pháp lý luôn theo 

đúng quy định 

    

II.  Nhân tố bên trong             

1.  
- Văn hóa và truyền đạt 

tri thức trong tổ chức 
  

- đội ngũ lãnh đạo trẻ, 

sáng tạo 

- Kinh nghiệm, sự 

chuyên nghiệp 
   

- Cẩn trọng của đội 

ngũ lao động trẻ cần 

được quan tâm, đào 

tạo và rèn luyện 

    



2.  
- Năng lực, nhận thức và 

chuyên môn, nghiệp vụ 
  

- Đã được đào tạo và 

phân công nhiệm vụ 

đúng chuyên môn 

- Thiếu 

- Năng lực … 
   

- Tiến hành thường 

xuyên hoạt động đào 

tạo thường xuyên và 

đánh giá định kỳ 

năng lực của nhân sự 

thông qua kết quả 

thực hiện công việc 

- Tự kiểm tra giám 

sát nội bộ 

    

3.  

Tuân thủ quy định trong 

QLCL theo quy trình, 

quy định 

  

Đầy đủ về năng lực, 

nhân sự và tài chính để 

thực hiện 

- CH: Tham gia 

nhiều hoạt động 

(kiêm nhiệm) 

- RR: Thiếu kinh phí 

   

- Huy động kinh phí 

- Quy chế quản lý tài 

chính 

    

III.  CBCC             

1.  
Môi trường làm việc hiệu 

quả 
  

Từng phòng có sự 

phân chia công việc 

phù hợp 

CH: Thu hút được 

nhiều lao động giỏi 
        

2.  
Được đào tạo nâng cao 

chuyên môn 
  

Đơn vị có tổ chức các 

lớp học về quản lý kinh 

tế, kỹ thuật, thi công 

CH: Tăng hiệu quả 

công việc 
        

IV.  Tổ chức, công dân             

1.  
Chất lượng giải quyết 

TTHC 
  

Chất lượng Hồ sơ (kết 

quả giải quyết TTHC) 

đảm bảo 

CH: Tạo được 

niềm tin 
   

Bổ sung các lớp 

nâng cao chuyên 

ngành 

    

2.  Tiến độ   Đáp ứng …% RR: chậm    

Thường xuyên báo 

cáo các công việc 

hàng ngày, xử lý các 

công việc còn tồn 

đọng 

    

3.  Thẩm mỹ   

Khách hàng hài lòng 

qua phiếu thăm dò 

khách hàng 

CH: Tạo uy tín, 

niềm tin tổ chức, cá 

nhân 

   
Tăng cường kiểm tra, 

giám sát 
    

… …             

 


