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Lời nói đầu 

TCVN ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018) thay thế cho TCVN ISO 9004:2011 (ISO 9004:2009). 

TCVN ISO 9004:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 9004:2018. 

TCVN ISO 9004:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm 
bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công 
nghệ công bố. 

Lời giới thiệu 

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các tổ chức để đạt được thành công bền vững trong một môi 
trường phức tạp, đòi hỏi và luôn thay đổi, có tham khảo các nguyên tắc quản lý chất lượng được nêu 
trong TCVN ISO 9000:2015. Khi được áp dụng một cách đầy đủ, các nguyên tắc quản lý chất lượng 
có thể cung cấp một cơ sở thống nhất cho các giá trị và chiến lược của tổ chức. 

TCVN ISO 9001:2015 tập trung vào việc mang lại sự tin cậy vào các sản phẩm và dịch vụ của tổ 
chức, còn tiêu chuẩn này tập trung vào việc mang lại sự tin cậy vào khả năng của tổ chức trong việc 
đạt được thành công bền vững. 

Sự chú trọng của lãnh đạo cao nhất vào khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng nhu cầu và mong 
đợi của khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác sẽ mang lại sự tin cậy vào việc đạt được 
thành công bền vững. Tiêu chuẩn này đề cập đến việc cải tiến có hệ thống kết quả thực hiện tổng thể 
của tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm cả việc hoạch định, thực hiện, phân tích, đánh giá và cải tiến hệ 
thống quản lý có hiệu lực và hiệu quả. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của tổ chức liên tục hình thành, phát triển, tăng lên hoặc giảm 
đi theo thời gian và việc thích ứng với những thay đổi này là quan trọng cho sự thành công bền vững. 
Các ví dụ bao gồm trách nhiệm xã hội, các yếu tố môi trường và văn hóa, ngoài những yếu tố có thể 
đã được xem xét trước đó, chẳng hạn như tính hiệu quả, chất lượng và sự linh hoạt; kết hợp cùng 
nhau, những yếu tố này là một phần bối cảnh của tổ chức. 

Khả năng đạt được thành công bền vững được nâng cao thông qua việc người quản lý ở tất cả các 
cấp học hỏi và hiểu được bối cảnh đang thay đổi của tổ chức. Cải tiến và đổi mới cũng hỗ trợ cho 
thành công bền vững. 

Tiêu chuẩn này khuyến khích việc tự đánh giá và cung cấp công cụ tự đánh giá để xem xét mức độ tổ 
chức chấp nhận các khái niệm trong tiêu chuẩn này (xem Phụ lục A). 

Hình 1 thể hiện của cấu trúc của tiêu chuẩn, kết hợp với các yếu tố cần thiết để đạt được thành công 
bền vững của tổ chức như nêu trong tiêu chuẩn. 



 

Hình 1: Biểu diễn cấu trúc của tiêu chuẩn 
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1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn nhằm nâng cao khả năng của tổ chức trong việc đạt được 
thành công bền vững. Tiêu chuẩn này phù hợp với các nguyên tắc quản lý chất lượng nêu trong 
TCVN ISO 9000:2015. 

Tiêu chuẩn này cung cấp công cụ tự đánh giá để xem xét mức độ tổ chức áp dụng các khái niệm nêu 
trong tiêu chuẩn. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và hoạt động. 

2  Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản 
mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. 

TCVN ISO 9000:2015, Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN ISO 9000:2015. 

4  Chất lượng của tổ chức và thành công bền vững 

4.1  Chất lượng của tổ chức 

Chất lượng của tổ chức là mức độ mà các đặc tính vốn có của tổ chức đáp ứng nhu cầu và mong đợi 
của khách hàng và các bên quan tâm khác, để đạt được thành công bền vững. Trách nhiệm của tổ 
chức là xác định những gì có liên quan để đạt được thành công bền vững. 

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “chất lượng của tổ chức” bắt nguồn từ định nghĩa “chất lượng” nếu ở 3.6.2, 
TCVN ISO 9000:2015 (“mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của một đối tượng đáp ứng các 



yêu cầu”) và từ định nghĩa của “yêu cầu” nêu ở 3.6.4, TCVN ISO 9000:2015 ("nhu cầu hoặc mong đợi 
được tuyên bố, ngầm hiểu chung hoặc bắt buộc"). Nó khác với mục đích của TCVN ISO 9001 là tập 
trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại sự tin cậy vào khả năng của một tổ chức 
trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. 

CHÚ THÍCH 2: Khi nói đến "nhu cầu và mong đợi" có nghĩa là "nhu cầu và mong đợi có liên quan". 

CHÚ THÍCH 3: Khi nói đến "các bên quan tâm" có nghĩa là "các bên quan tâm có liên quan". 

CHÚ THÍCH 4: Khi nói đến "các bên quan tâm" sẽ bao gồm cả khách hàng. 

Tổ chức cần vượt xa hơn chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như nhu cầu và mong đợi 
của khách hàng. Để đạt được thành công bền vững, tổ chức cần tập trung vào dự đoán và đáp ứng 
nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, với mục đích nâng cao sự thỏa mãn và toàn bộ trải 
nghiệm của họ. 

Tổ chức cần áp dụng tất cả các nguyên tắc quản lý chất lượng (xem TCVN ISO 9000:2015) để đạt 
được thành công bền vững. Cần chú ý đặc biệt đến nguyên tắc “hướng vào khách hàng” và “quản lý 
mối quan hệ” để đáp ứng các nhu cầu và mong đợi khác nhau của các bên quan tâm. 

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm riêng lẻ có thể khác nhau, thống nhất hoặc mâu thuẫn 
với nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm khác hoặc có thể thay đổi nhanh chóng. Cách thức 
theo đó nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm được thể hiện và đáp ứng có thể có nhiều hình 
thức, ví dụ như hợp tác, đàm phán, thuê ngoài hoặc chấm dứt hoạt động; do đó, tổ chức cần tính đến 
mối quan hệ tương tác giữa các bên quan tâm của mình khi giải quyết nhu cầu và mong đợi của họ. 

Thành phần của các bên quan tâm có thể khác nhau đáng kể theo thời gian và giữa các tổ chức, 
ngành nghề kinh doanh, văn hóa và quốc gia; Hình 2 đưa ra các ví dụ về các bên quan tâm, nhu cầu 
và mong đợi của họ. 

 

Hình 2 - Ví dụ về các bên quan tâm, nhu cầu và mong đợi của họ 

4.2  Quản lý tổ chức để đạt được thành công bền vững 

4.2.1  Chất lượng của tổ chức được nâng cao và thành công bền vững có thể đạt được thông qua 
việc đáp ứng ổn định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm của tổ chức trong dài hạn. Mục tiêu 
ngắn hạn và trung hạn sẽ hỗ trợ cho chiến lược dài hạn này. 

Do bối cảnh của tổ chức luôn thay đổi, nên để đạt được thành công bền vững thì lãnh đạo cao nhất 
cần: 

a) theo dõi, phân tích, đánh giá và xem xét thường xuyên bối cảnh của tổ chức để xác định tất cả các 
bên quan tâm, xác định nhu cầu và mong đợi của họ và các tác động tiềm ẩn riêng biệt của họ tới kết 
quả thực hiện của tổ chức; 

b) xác định, thực hiện và trao đổi thông tin về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức và thúc đẩy 
một văn hóa thống nhất; 

c) xác định các rủi ro và cơ hội ngắn hạn và dài hạn; 

d) xác định, thực hiện và trao đổi thông tin về chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức; 

e) xác định các quá trình có liên quan và quản lý các quá trình để chúng vận hành trong một hệ thống 
gắn kết; 

f) quản lý các nguồn lực của tổ chức để giúp các quá trình đạt được kết quả mong muốn; 

g) theo dõi, phân tích, đánh giá và xem xét kết quả thực hiện của tổ chức; 

h) thiết lập quá trình cải tiến, học hỏi và đổi mới để hỗ trợ khả năng của tổ chức trong việc ứng phó 
với những thay đổi trong bối cảnh của tổ chức. 

4.2.2  Xem xét nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có thể cho phép tổ chức: 

a) đạt được các mục tiêu một cách hiệu lực và hiệu quả; 

b) loại bỏ trách nhiệm và các mối quan hệ mâu thuẫn; 

c) hài hòa và tối ưu các thực hành; 



d) tạo sự nhất quán; 

e) cải tiến việc trao đổi thông tin; 

f) tạo thuận lợi cho việc đào tạo, học hỏi và phát triển cá nhân; 

g) hỗ trợ tập trung vào các đặc trưng quan trọng nhất của tổ chức; 

h) quản lý rủi ro và cơ hội đối với nhãn hiệu hoặc danh tiếng của tổ chức; 

i) đạt được và chia sẻ kiến thức. 

5  Bối cảnh của tổ chức 

5.1  Khái quát 

Hiểu bối cảnh của tổ chức là một quá trình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức 
trong việc đạt được thành công bền vững. Có những yếu tố quan trọng cần xem xét khi xác định bối 
cảnh của tổ chức: 

a) các bên quan tâm; 

b) các vấn đề bên ngoài; 

c) các vấn đề nội bộ. 

5.2  Các bên quan tâm có liên quan 

Các bên quan tâm là những bên có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi 
quyết định hay hoạt động của tổ chức. Tổ chức cần xác định bên quan tâm nào có liên quan. Các bên 
quan tâm có liên quan này có thể gồm cả bên ngoài và nội bộ, bao gồm cả khách hàng và có thể tác 
động đến khả năng của tổ chức trong việc được thành công bền vững. 

Tổ chức cần xác định các bên quan tâm nào: 

a) là rủi ro đối với sự thành công bền vững của tổ chức nếu nhu cầu và mong đợi liên quan của họ 
không được đáp ứng; 

b) có thể mang lại cơ hội để nâng cao thành công bền vững cho tổ chức. 

Khi các bên quan tâm có liên quan được xác định, tổ chức cần; 

- nhận biết nhu cầu và mong đợi liên quan của họ, xác định những nhu cầu và mong đợi cần được 
giải quyết; 

- thiết lập các quá trình cần thiết để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. 

Tổ chức cần xem xét cách thức để thiết lập mối quan hệ đang diễn tiến với các bên quan tâm để thu 
được lợi ích như cải tiến kết quả thực hiện, hiểu biết chung về mục tiêu và giá trị và nâng cao sự ổn 
định. 

5.3  Vấn đề bên ngoài và nội bộ 

5.3.1  Các vấn đề bên ngoài là các yếu tố tồn tại bên ngoài tổ chức có thể ảnh hưởng đến khả năng 
của tổ chức trong việc đạt được thành công bền vững, như: 

a) các yêu cầu luật định và chế định; 

b) các yêu cầu và thỏa thuận trong lĩnh vực cụ thể; 

c) sự cạnh tranh; 

d) toàn cầu hóa; 

e) các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa; 

f) đổi mới và tiến bộ trong công nghệ; 

g) môi trường tự nhiên. 

5.3.2  Các vấn đề nội bộ là các yếu tố tồn tại trong chính tổ chức có thể ảnh hưởng đến khả năng của 
tổ chức trong việc được thành công bền vững, như: 

a) quy mô và mức độ phức tạp; 

b) các hoạt động và quá trình liên quan; 

c) chiến lược; 

d) loại sản phẩm và dịch vụ; 

e) kết quả thực hiện; 

f) nguồn lực; 



g) trình độ năng lực và tri thức của tổ chức; 

h) mức độ phát triển, trưởng thành; 

i) sự đổi mới. 

5.3.3  Khi xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ, tổ chức cần tính đến thông tin liên quan từ quá 
khứ, tình hình hiện tại và định hướng chiến lược của tổ chức. 

Tổ chức cần xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ nào có thể dẫn đến rủi ro cho sự thành công 
bền vững hoặc cơ hội để nâng cao thành công bền vững của tổ chức. 

Dựa trên việc xác định những vấn đề này, lãnh đạo cao nhất cần quyết định những rủi ro và cơ hội 
nào cần được giải quyết và bắt đầu việc thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết. 

Tổ chức cần xem xét cách thức để thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình theo dõi, xem xét và đánh 
giá các vấn đề bên ngoài và nội bộ, có tính đến mọi hệ quả cần được giải quyết (xem 7.2). 

6  Đặc trưng của tổ chức 

6.1  Khái quát 

Một tổ chức được xác định bởi đặc trưng và bối cảnh của tổ chức đó. Đặc trưng của một tổ chức 
được xác định bởi các đặc điểm của tổ chức, dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa của tổ 
chức. 

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ giữa chúng cần được thừa 
nhận là mang tính động. 

6.2  Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa 

Đặc trưng của một tổ chức bao gồm: 

a) sứ mệnh: mục đích tồn tại của tổ chức; 

b) tầm nhìn: mong muốn về điều muốn trở thành của một tổ chức; 

c) giá trị: nguyên tắc và/hoặc lối tư duy đóng vai trò trong việc định hình văn hóa của tổ chức và để 
xác định điều gì là quan trọng đối với tổ chức, trong việc hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn; 

d) văn hóa: niềm tin, lịch sử, đạo đức, hành vi và quan điểm có liên quan với đặc trưng của tổ chức. 

Điều quan trọng là văn hóa của tổ chức phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức. Lãnh 
đạo cao nhất cần đảm bảo rằng bối cảnh của tổ chức được xem xét khi xác định sứ mệnh, tầm nhìn 
và giá trị của tổ chức. Điều này cần bao gồm sự hiểu biết về văn hóa hiện tại của tổ chức và đánh giá 
sự cần thiết phải thay đổi văn hóa. Định hướng chiến lược và chính sách của tổ chức cần thống nhất 
với các yếu tố đặc trưng này. 

Lãnh đạo cao nhất cần xem xét sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa theo các khoảng thời gian được 
hoạch định và bất cứ khi nào bối cảnh của tổ chức thay đổi. Việc xem xét này cần tính đến các vấn đề 
bên ngoài và nội bộ có thể ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc đạt được thành công bền 
vững. Khi các thay đổi được thực hiện đối với bất kỳ yếu tố đặc trưng nào, thì những thay đổi này đều 
cần được trao đổi thông tin trong tổ chức và với các bên quan tâm, khi thích hợp. 

7  Sự lãnh đạo 

7.1  Khái quát 

7.1.1  Lãnh đạo cao nhất thông qua sự lãnh đạo của mình, cần: 

a) thúc đẩy việc chấp nhận sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa theo cách ngắn gọn và dễ hiểu, để 
đạt được sự thống nhất về mục đích; 

b) tạo ra môi trường nội bộ trong đó mọi người tham gia và cam kết đạt được các mục tiêu của tổ 
chức; 

c) khuyến khích và hỗ trợ các cấp quản lý thúc đẩy và duy trì sự thống nhất về mục đích và định 
hướng được lãnh đạo cao nhất thiết lập. 

7.1.2  Để đạt được thành công bền vững, lãnh đạo cao nhất cần chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết 
trong tổ chức, bằng cách: 

a) thiết lập đặc trưng của tổ chức (xem Điều 6); 

b) thúc đẩy văn hóa tin cậy và liêm chính; 

c) thiết lập và duy trì làm việc nhóm; 

d) cung cấp cho nhân sự nguồn lực, đào tạo và quyền hạn cần thiết để hành động với trách nhiệm 
giải trình; 

e) thúc đẩy chia sẻ các giá trị, sự công bằng và hành vi đạo đức để chúng được duy trì ở tất cả các 



cấp của tổ chức; 

f) thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức để nâng cao khả năng cạnh tranh, khi có thể; 

g) củng cố các giá trị của tổ chức trong từng cá nhân và cho cả tập thể; 

h) trao đổi thông tin về các thành công đã đạt được cho nội bộ và bên ngoài, khi thích hợp; 

i) thiết lập cơ sở để trao đổi thông tin có hiệu lực với mọi người trong tổ chức, thảo luận các vấn đề có 
tác động chung, bao gồm cả tác động tài chính, khi có thể; 

j) hỗ trợ phát triển sự lãnh đạo ở tất cả các cấp trong tổ chức. 

7.2  Chính sách và chiến lược 

Lãnh đạo cao nhất cần đặt ra mục đích và định hướng của tổ chức dưới dạng chính sách của tổ 
chức, đề cập đến các khía cạnh như sự tuân thủ, chất lượng, môi trường, năng lượng, việc làm, an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng đời sống công việc, đổi mới, an ninh, quyền riêng tư, bảo 
vệ dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Các tuyên bố về chính sách cần bao gồm cam kết thỏa mãn 
nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm và thúc đẩy cải tiến. 

Khi thiết lập chiến lược, lãnh đạo cao nhất cần áp dụng mô hình được thừa nhận, thích hợp, sẵn trên 
thị trường hoặc thiết kế hay thực hiện mô hình tùy chỉnh cụ thể theo tổ chức. Khi đã được chọn, điều 
quan trọng là duy trì sự ổn định của mô hình làm nền tảng và chuẩn vững chắc và để quản lý tổ chức. 

Chiến lược cần phản ánh đặc trưng của tổ chức, bối cảnh và triển vọng dài hạn của tổ chức. Tất cả 
các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn nên được thống nhất cho phù hợp (xem 7.3). 

Lãnh đạo cao nhất cần đưa ra các quyết định chiến lược về các yếu tố cạnh tranh (xem Bảng 1). 

Những quyết định về chính sách và chiến lược này cần được xem xét để liên tục phù hợp. Bất kỳ thay 
đổi nào về các vấn đề bên ngoài và nội bộ, cũng như mọi rủi ro và cơ hội mới đều cần được giải 
quyết. 

Các chính sách và chiến lược của tổ chức tạo cơ sở để thiết lập việc quản lý quá trình (xem Điều 8). 

Bảng 1 - Ví dụ về các hành động cần xem xét khi đề cập đến các yếu tố cạnh tranh 

Các yếu tố cạnh tranh Các hành động cần xem xét 

A Sản phẩm và dịch vụ - tập trung vào khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng như thị trường 
tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ 

- cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn hoặc thiết kế cụ thể 
theo yêu cầu của khách hàng 

- tận dụng lợi thế của việc là người đầu tiên tham gia thị trường hoặc 
là người theo sau 

- tăng quy mô sản xuất từ sản xuất đơn chiếc đến sản xuất hàng 
loạt, khi thích hợp 

- xử lý các chu kỳ đổi mới ngắn hoặc yêu cầu ổn định lâu dài của 
khách hàng 

- quản lý các yêu cầu về chất lượng 

B Con người - nhận biết được sự phát triển về nhân khẩu học và các giá trị thay 
đổi 

- xem xét tính đa dạng 

- xây dựng hình ảnh là một nhà tuyển dụng thu hút 

- xác định năng lực và kinh nghiệm mong muốn của nhân sự cần 
thuê 

- xem xét các cách tiếp cận thích hợp đối với việc quản lý về tuyển 
dụng, phát triển năng lực, giữ chân và thôi việc 

- giải quyết sự linh hoạt về năng lực bằng cách xem xét các hợp 
đồng dài hạn so với hợp đồng có thời hạn 

- cân nhắc việc sử dụng lao động toàn thời gian so với bán thời gian 
hoặc tạm thời, cũng như sự cân bằng trong cách sử dụng 

C Tri thức và công nghệ của 
tổ chức 

- áp dụng tri thức và công nghệ hiện có vào các cơ hội mới 

- xác định nhu cầu về tri thức và công nghệ mới 

- xác định khi nào tri thức và công nghệ cần có sẵn và cách áp dụng 
trong tổ chức 



- xác định xem tri thức và công nghệ có cần được phát triển nội bộ 
hay thu được lại từ bên ngoài 

D Đối tác - xác định các đối tác tiềm năng 

- thúc đẩy phát triển công nghệ chung với các nhà cung cấp bên 
ngoài và đối thủ cạnh tranh 

- phát triển các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt trong các cam kết 
chung với khách hàng 

- hợp tác với cộng đồng địa phương, học viện, cơ quan công quyền 
và các hiệp hội 

E Quá trình - quyết định xem việc quản lý quá trình sẽ mang tính tập trung, phi 
tập trung, tích hợp hoặc không tích hợp hay cách tiếp cận hỗn hợp 
đối với việc xác định, thiết lập, duy trì, kiểm soát và cải tiến các quá 
trình, bao gồm việc phân công vai trò và trách nhiệm 

- xác định cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 
cần thiết (ví dụ: các giải pháp độc quyền, tùy chỉnh hoặc tiêu chuẩn) 

F Địa điểm - xem xét sự hiện diện ở địa phương, khu vực và toàn cầu 

- xem xét sự hiện diện trên môi trường ảo và sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội 

- xem xét việc sử dụng các nhóm dự án phi tập trung trên môi 
trường ảo 

G Định giá - thiết lập định vị giá (ví dụ: chiến lược định giá thấp so với giá cao 
cấp) 

- xác định giá bằng cách sử dụng phương pháp đấu giá/đấu thầu 

7.3  Mục tiêu 

Lãnh đạo cao nhất cần chứng tỏ vai trò lãnh đạo trong tổ chức bằng cách xác định và duy trì các mục 
tiêu của tổ chức dựa trên các chính sách và chiến lược của tổ chức, cũng như bằng cách triển khai 
các mục tiêu ở các bộ phận chức năng, các cấp và quá trình có liên quan. 

Mục tiêu cần được xác định cho ngắn hạn và dài hạn và cần dễ hiểu. Mục tiêu cần được định lượng 
khi có thể. Khi xác định các mục tiêu, lãnh đạo cao nhất cần xem xét: 

a) mức độ mà tổ chức đang hướng tới để được các bên quan tâm thừa nhận là: 

1) tổ chức đi đầu về các yếu tố cạnh tranh (xem 7.2) bằng việc nhấn mạnh vào các khả năng của tổ 
chức; 

2) có ảnh hưởng tích cực đến các điều kiện kinh tế, môi trường và xã hội xung quanh tổ chức; 

b) mức độ tham gia của tổ chức và nhân sự của tổ chức vào xã hội ngoài các chủ đề trực tiếp liên 
quan đến kinh doanh (ví dụ như trong các tổ chức quốc gia và quốc tế, như hành chính công, hiệp hội 
và cơ quan tiêu chuẩn hóa). 

Khi triển khai các mục tiêu, lãnh đạo cao nhất cần khuyến khích thảo luận về sự liên kết giữa các bộ 
phận chức năng và các cấp khác nhau trong tổ chức. 

7.4  Trao đổi thông tin 

Việc trao đổi thông tin có hiệu lực về chính sách, chiến lược và các mục tiêu liên quan là cần thiết để 
hỗ trợ sự thành công bền vững của tổ chức. 

Trao đổi thông tin phải có ý nghĩa, kịp thời và liên tục. Trao đổi thông tin cần bao gồm cơ chế phản hồi 
và kết hợp các điều khoản để chủ động giải quyết các thay đổi trong bối cảnh của tổ chức. 

Quá trình trao đổi thông tin của tổ chức cần thực hiện cả theo chiều dọc và chiều ngang và phải được 
điều chỉnh theo nhu cầu khác nhau của bên tiếp nhận. Ví dụ, cùng một thông tin có thể được chuyển 
tải theo một cách cho mọi người trong tổ chức và theo một cách khác cho các bên quan tâm. 

8  Quản lý quá trình 

8.1  Khái quát 

Tổ chức cung cấp giá trị thông qua các hoạt động được kết nối trong mạng lưới các quá trình. Các 
quá trình thường xuyên vượt qua ranh giới của các bộ phận chức năng trong tổ chức. Kết quả nhất 
quán và có thể dự đoán đạt được hiệu lực về hiệu quả hơn khi mạng lưới các quá trình hoạt động 
như một hệ thống chặt chẽ. 

Các quá trình là cụ thể cho một tổ chức và thay đổi tùy thuộc vào loại, quy mô và mức độ phát triển 



của tổ chức. Các hoạt động trong từng quá trình cần được xác định và điều chỉnh theo quy mô và các 
đặc điểm riêng biệt của tổ chức. 

Để đạt được mục tiêu của mình, tổ chức cần đảm bảo rằng tất cả các quá trình của tổ chức được 
quản lý chủ động, bao gồm các quá trình do bên ngoài cung cấp, để đảm bảo rằng chúng có hiệu lực 
và hiệu quả. Điều quan trọng là cần tối ưu hóa sự cân bằng giữa các mục đích khác nhau và mục tiêu 
cụ thể của các quá trình, phù hợp với mục tiêu của tổ chức. 

Điều này có thể dễ dàng hơn bằng cách chấp nhận “cách tiếp cận theo quá trình” bao gồm việc thiết 
lập các quá trình, sự phụ thuộc lẫn nhau, các ràng buộc và các nguồn lực được chia sẻ. 

CHÚ THÍCH: Để biết thêm thông tin về “cách tiếp cận theo quá trình”, xem các nguyên tắc quản lý 
chất lượng Liên quan trong TCVN ISO 9000:2015 và tài liệu “Giới thiệu và hỗ trợ ISO 9001: 2008” 
Hướng dẫn về khái niệm, nội dung và cách sử dụng cách tiếp cận theo quá trình cho các hệ thống 
quản lý, từ: https://committee.iso.org/tc176sc2. 

8.2  Xác định các quá trình 

8.2.1  Tổ chức cần xác định các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình cần thiết để cung cấp 
các đầu ra đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, một cách liên tục. Hình 3 biểu diễn 
một quá trình dưới dạng sơ đồ. 

 

Hình 3 - Biểu diễn dưới dạng sơ đồ các yếu tố của một quá trình 

Các quá trình và sự tương tác của chúng phải được xác định phù hợp với chính sách, chiến lược và 
mục tiêu của tổ chức và cần giải quyết các nội dung như: 

a) các hoạt động liên quan đến sản phẩm và dịch vụ: 

b) đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm; 

c) cung cấp nguồn lực; 

d) các hoạt động quản lý, bao gồm theo dõi, đo lường, phân tích, xem xét, cải tiến, học hỏi và đổi mới. 

8.2.2  Khi xác định các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình, tổ chức cần xem xét, khi thích 
hợp: 

a) mục đích của quá trình; 

b) các mục tiêu cần đạt được và các chỉ số kết quả thực hiện liên quan; 

c) các đầu ra được cung cấp; 

d) nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, và những thay đổi của chúng; 

e) thay đổi về hoạt động, thị trường và công nghệ; 

f) tác động của các quá trình; 

g) các yếu tố đầu vào, nguồn lực và thông tin cần thiết và tính sẵn có của chúng; 

h) các hoạt động cần được thực hiện và các phương pháp có thể được sử dụng; 

i) các ràng buộc đối với quá trình; 

j) rủi ro và cơ hội. 

8.3  Trách nhiệm và quyền hạn đối với các quá trình 

Đối với mỗi quá trình, tổ chức cần phân công một người hoặc một nhóm người (thường gọi là "chủ 
quá trình"), tùy thuộc vào bản chất của quá trình và văn hóa của tổ chức, với trách nhiệm và quyền 



hạn cụ thể để xác định, duy trì, kiểm soát và cải tiến quá trình và sự tương tác giữa các quá trình này 
với các quá trình khác mà nó tác động và những quá trình có tác động đến quá trình này. Tổ chức 
cần đảm bảo rằng trách nhiệm, quyền hạn và vai trò của chủ quá trình được thừa nhận trong toàn tổ 
chức và những người liên quan đến các quá trình riêng lẻ có năng lực cần thiết cho các nhiệm vụ và 
hoạt động liên quan. 

8.4  Quản lý quá trình 

8.4.1  Để quản lý các quá trình của mình một cách hiệu lực và hiệu quả, tổ chức cần: 

a) quản lý các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình, bao gồm cả các quá trình do bên ngoài 
cung cấp, như một hệ thống để tăng cường sự thống nhất/liên kết giữa các quá trình; 

b) mô tả trực quan mạng lưới các quá trình, trình tự và sự tương tác giữa các quá trình dưới dạng đồ 
thị (ví dụ: sơ đồ quá trình, biểu đồ) để hiểu vai trò của từng quá trình trong hệ thống và ảnh hưởng 
của nó đối với kết quả thực hiện của hệ thống; 

c) xác định các chuẩn mực cho các đầu ra của các quá trình, đánh giá khả năng và kết quả thực hiện 
của các quá trình bằng cách so sánh các đầu ra với các tiêu chí và lập kế hoạch hành động để cải 
tiến các quá trình khi chúng không đạt kết quả dự kiến của hệ thống; 

d) đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến các quá trình và thực hiện các hành động cần thiết để ngăn 
ngừa, phát hiện và giảm nhẹ các sự kiện không mong muốn, bao gồm cả các rủi ro như: 

1) yếu tố con người (ví dụ: thiếu kiến thức và kỹ năng, vi phạm quy tắc, lỗi của con người); 

2) năng lực không đầy đủ, xuống cấp và hỏng hóc thiết bị; 

3) sai lỗi trong thiết kế và phát triển; 

4) những thay đổi ngoài dự kiến về nguyên liệu và dịch vụ đầu vào; 

5) biến động không kiểm soát được trong môi trường vận hành các quá trình; 

6) những thay đổi bất ngờ về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, bao gồm cả nhu cầu thị 
trường; 

e) xem xét các quá trình và mối quan hệ của chúng một cách thường xuyên và thực hiện các hành 
động thích hợp để kiểm soát và cải tiến, để đảm bảo chúng duy trì có hiệu lực và hỗ trợ cho thành 
công bền vững của tổ chức. 

8.4.2  Các quá trình cần vận hành cùng nhau trong một hệ thống quản lý gắn kết. Một số quá trình sẽ 
liên quan đến hệ thống quản lý tổng thể và một số sẽ liên quan đến một khía cạnh quản lý cụ thể, 
như: 

a) chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, bao gồm chi phí, số lượng và giao hàng (ví dụ: TCVN ISO 
9001); 

b) sức khỏe, an toàn, an ninh (ví dụ: ISO 45001, TCVN ISO/IEC 27001); 

c) môi trường, năng lượng (ví dụ: TCVN ISO 14001, TCVN ISO 50001); 

d) trách nhiệm xã hội, chống hối lộ, tuân thủ (ví dụ: TCVN ISO 26000, TCVN ISO 37001, ISO 19600); 

e) kinh doanh liên tục, khả năng thích ứng (ví dụ: TCVN ISO 22301, ISO 22316). 

8.4.3  Để đạt được kết quả thực hiện ở mức cao, các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình 
cần được cải tiến liên tục theo chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức (xem 7.2 và 7.3), bao 
gồm cả việc xem xét nhu cầu phát triển hoặc đạt được công nghệ mới hoặc phát triển sản phẩm và 
dịch vụ mới hoặc đặc tính của chúng, cho giá trị gia tăng. 

Tổ chức cần khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động cải tiến và đề xuất cơ hội cải tiến 
trong các quá trình mà họ tham gia. 

Tổ chức cần thường xuyên xem xét việc đạt được các mục tiêu để cải tiến các quá trình và sự tương 
tác giữa các quá trình, tiến triển của các kế hoạch hành động và các ảnh hưởng đến các chính sách, 
mục tiêu và chiến lược của tổ chức. Tổ chức cần thực hiện các hành động khắc phục cần thiết, hoặc 
các hành động thích hợp khác, khi xác định được khoảng cách giữa các hành động được hoạch định 
và hành động thực tế. 

8.4.4  Để duy trì mức đạt được của kết quả thực hiện, các quá trình cần vận hành trong các điều kiện 
được kiểm soát cho dù các thay đổi được hoạch định hay không được hoạch định. Tổ chức cần xác 
định các thủ tục/quy trình (nếu có) cần thiết để quản lý một quá trình, bao gồm các chuẩn mực cho 
đầu ra của quá trình và điều kiện hoạt động, để đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chí. 

Khi thủ tục được áp dụng, để đảm bảo rằng chúng được theo dõi bởi những người liên quan đến hoạt 
động của quá trình, tổ chức cần đảm bảo rằng: 

a) một hệ thống được thiết lập để xác định tri thức và kỹ năng cần thiết cho các quá trình và đánh giá 
tri thức và kỹ năng của những người vận hành quá trình; 



b) các rủi ro trong quy trình được nhận diện, đánh giá và làm giảm bằng cách cải tiến các quy trình đó 
(ví dụ: làm cho khó mắc lỗi hoặc không cho phép chuyển sang quá trình tiếp theo nếu xảy ra lỗi); 

c) các nguồn lực cần thiết để mọi người làm theo các thủ tục sẵn có; 

d) mọi người có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm theo các thủ tục; 

e) mọi người hiểu tác động của việc không tuân thủ các thủ tục (ví dụ: bằng cách sử dụng các ví dụ 
kinh nghiệm về các sự kiện không mong muốn) và quản lý ở các cấp thích hợp thực hiện các hành 
động cần thiết khi thủ tục không được tuân thủ; 

f) xem xét được đưa ra đối với việc học hỏi, đào tạo, tạo động lực và ngăn ngừa lỗi của con người. 

8.4.5  Tổ chức cần theo dõi các quá trình của mình một cách thường xuyên để phát hiện sai lệch và 
cần xác định và thực hiện không chậm trễ các hành động thích hợp khi cần thiết. Sai lệch chủ yếu là 
do sự thay đổi về thiết bị, phương pháp, vật liệu, đo lường, môi trường và con người để vận hành các 
quá trình. Tổ chức cần xác định các điểm kiểm tra và các chỉ số kết quả thực hiện liên quan, có hiệu 
lực và hiệu quả trong việc phát hiện sai lệch. 

9  Quản lý nguồn lực 

9.1  Khái quát 

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động của tất cả các quá trình trong tổ chức và thiết yếu để đảm bảo kết quả 
thực hiện có hiệu lực và hiệu quả và thành công bền vững của tổ chức. 

Tổ chức cần xác định và quản lý các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình, có tính 
đến các rủi ro và cơ hội liên quan và các tác động tiềm ẩn của chúng. 

Ví dụ về các nguồn lực chính bao gồm: 

a) nguồn lực tài chính; 

b) con người; 

c) tri thức của tổ chức; 

d) công nghệ; 

e) cơ sở hạ tầng, như thiết bị, cơ sở vật chất, năng lượng và hệ thống phụ trợ; 

f) môi trường cho các quá trình của tổ chức; 

g) nguyên vật liệu cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ; 

h) thông tin; 

i) nguồn lực do bên ngoài cung cấp, bao gồm các công ty con, quan hệ đối tác và liên kết; 

j) tài nguyên thiên nhiên. 

Tổ chức cần thực hiện kiểm soát đầy đủ các quá trình của mình để đạt được việc sử dụng nguồn lực 
của mình một cách có hiệu lực và hiệu quả. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của tổ chức, các 
nguồn lực sẽ có tác động khác nhau đến thành công bền vững của tổ chức. 

Khi xem xét các hoạt động trong tương lai, tổ chức cần tính đến khả năng tiếp cận và tính phù hợp 
của nguồn lực, bao gồm các nguồn lực được cung cấp bên ngoài. Tổ chức cần thường xuyên đánh 
giá việc sử dụng nguồn lực hiện tại của mình để xác định cơ hội cải tiến việc sử dụng, tối ưu hóa quá 
trình và triển khai các công nghệ mới để giảm rủi ro. 

9.2  Con người 

9.2.1  Khái quát 

Những người có năng lực, tham gia, được trao quyền và được tạo động lực là một nguồn lực chính 
yếu. Tổ chức cần xây dựng và áp dụng các quá trình để thu hút và giữ chân những người có năng lực 
hiện tại hoặc tiềm ẩn và sẵn sàng để đóng góp toàn bộ cho tổ chức. Việc quản lý con người cần được 
thực hiện thông qua cách tiếp cận được hoạch định, minh bạch, có đạo đức và trách nhiệm xã hội ở 
tất cả các cấp trong tổ chức. 

9.2.2  Sự tham gia của mọi người 

Sự tham gia của mọi người tăng cường khả năng của tổ chức trong việc tạo ra và phân phối giá trị 
cho các bên quan tâm. Tổ chức cần thiết lập và duy trì các quá trình về sự tham gia của mọi người 
trong tổ chức. Người quản lý ở các cấp cần khuyến khích mọi người tham gia vào việc cải tiến kết 
quả thực hiện và đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

Để tăng cường sự tham gia của mọi người, tổ chức cần xem xét các hoạt động như: 

a) xây dựng quá trình để chia sẻ tri thức; 

b) tận dụng năng lực của mọi người trong tổ chức; 



c) thiết lập một hệ thống đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng và hoạch định nghề nghiệp để thúc 
đẩy phát triển cá nhân; 

d) xem xét liên tục mức độ hài lòng của mọi người, cũng như nhu cầu và mong đợi có liên quan; 

e) tạo các cơ hội cho kèm cặp và huấn luyện; 

f) thúc đẩy các hoạt động cải tiến nhóm. 

9.2.3  Trao quyền và tạo động lực cho mọi người 

Nhân sự được trao quyền và tạo động lực ở mọi cấp độ trong toàn tổ chức là điều cần thiết để nâng 
cao khả năng của tổ chức trong việc tạo ra và phân phối giá trị. Việc trao quyền nâng cao động lực 
của mọi người để chịu trách nhiệm về công việc của họ và kết quả công việc. Điều này có thể đạt 
được bằng cách cung cấp cho mọi người thông tin, quyền hạn và sự tự do cần thiết để đưa ra quyết 
định liên quan đến công việc của họ. Các cấp quản lý cần khuyến khích mọi người hiểu ý nghĩa và 
tầm quan trọng của trách nhiệm và hoạt động của họ liên quan đến việc tạo ra giá trị cho các bên 
quan tâm. Để tăng cường sự trao quyền và động lực của mọi người, các cấp quản lý cần: 

a) xác định mục tiêu rõ ràng (phù hợp với mục tiêu của tổ chức), ủy quyền và trách nhiệm và tạo môi 
trường làm việc trong đó mọi người kiểm soát công việc và ra quyết định của mình; 

b) đưa vào hệ thống ghi nhận thích hợp, dựa trên đánh giá thành quả của mọi người (cả cá nhân và 
nhóm); 

c) khuyến khích mọi người hành động với sáng kiến (cả cá nhân và nhóm), cũng như thừa nhận kết 
quả thực hiện tốt, khen thưởng thành quả và tôn vinh việc đạt được mục tiêu. 

9.2.4  Năng lực của nhân sự 

Cần thiết lập và duy trì quá trình để hỗ trợ tổ chức trong việc xác định, phát triển, đánh giá và cải tiến 
năng lực nhân sự ở các cấp. Quá trình cần thực hiện theo các bước sau: 

a) tổ chức xác định và phân tích năng lực cá nhân cần thiết thích hợp với đặc trưng của tổ chức (sứ 
mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa), chiến lược, chính sách và mục tiêu; 

b) xác định năng lực hiện tại ở cấp nhóm và cấp cá nhân, cũng như cách biệt giữa năng lực hiện có 
và năng lực đang cần, hoặc có thể cần trong tương lai; 

c) thực hiện các hành động để cải tiến và đạt được năng lực, theo yêu cầu; 

d) cải tiến và duy trì năng lực đã đạt được; 

e) xem xét và đánh giá hiệu lực của các hành động được thực hiện để xác nhận rằng năng lực cần 
thiết đã đạt được. 

9.3  Tri thức của tổ chức 

9.3.1  Tri thức của tổ chức có thể dựa trên các nguồn bên ngoài hoặc nội bộ. Lãnh đạo cao nhất cần: 

a) thừa nhận tri thức là tài sản trí tuệ và quản lý tri thức như một yếu tố thiết yếu cho sự thành công 
bền vững của tổ chức; 

b) xem xét các tri thức cần thiết để hỗ trợ các nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức, bao gồm cả 
hoạch định về việc thừa kế; 

c) đánh giá cách nhận biết, nắm bắt, phân tích, khôi phục, duy trì và bảo vệ tri thức của tổ chức. 

9.3.2  Khi xác định cách nhận biết, duy trì và bảo vệ tri thức, tổ chức cần xây dựng các quá trình đề 
cập đến: 

a) các bài học rút ra từ các thất bại và các dự án thành công; 

b) tri thức hiện hữu và tri thức ngầm tồn tại trong tổ chức, bao gồm kiến thức, hiểu biết và kinh 
nghiệm của mọi người; 

c) xác định nhu cầu để đạt được tri thức từ các bên quan tâm như một phần trong chiến lược của tổ 
chức (xem 9.6); 

d) xác nhận việc phân phối có hiệu lực thông tin, trong suốt vòng đời của sản phẩm và dịch vụ của tổ 
chức; 

e) quản lý thông tin dạng văn bản và việc sử dụng thông tin dạng văn bản; 

f) quản lý tài sản trí tuệ. 

9.4  Công nghệ 

Lãnh đạo cao nhất cần xem xét sự phát triển công nghệ, cả hiện tại và đang hình thành, có thể có tác 
động đáng kể đến kết quả thực hiện các quá trình liên quan đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ, 
marketing, lợi thế cạnh tranh, sự mau lẹ và tương tác của tổ chức với các bên quan tâm. Tổ chức cần 
thực hiện các quá trình để phát hiện sự phát triển và đổi mới công nghệ bằng cách xem xét: 



a) trình độ hiện tại và các xu hướng công nghệ đang hình thành, cả trong và ngoài tổ chức; 

b) các nguồn lực tài chính cần thiết để ứng dụng các thay đổi công nghệ, hoặc để đạt được năng lực 
công nghệ của tổ chức khác, và lợi ích của những thay đổi đó; 

c) tri thức của tổ chức và khả năng đáp ứng với những thay đổi công nghệ; 

d) rủi ro và cơ hội; 

e) môi trường thị trường. 

9.5  Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc 

9.5.1  Khái quát 

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc là yếu tố then chốt cho việc vận hành có hiệu lực và hiệu quả 
tất cả các quá trình của tổ chức. Tổ chức cần xác định những gì cần thiết và điều phối cách thức các 
nguồn lực này sẽ được phân bổ, cung cấp, đo lường hoặc theo dõi, tối ưu hóa, duy trì và bảo vệ. 

Tổ chức cần định kỳ đánh giá sự phù hợp của cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc của tất cả các 
quá trình liên quan để đạt được kết quả thực hiện mong muốn và mục tiêu của tổ chức. 

9.5.2  Cơ sở hạ tầng 

Khi quản lý cơ sở hạ tầng của mình, tổ chức cần cân nhắc thích hợp các yếu tố sau: 

a) sự tin cậy (bao gồm cả việc xem xét tính sẵn có, độ tin cậy, khả năng bảo trì và hỗ trợ bảo trì, nếu 
có thể, bao gồm cả an toàn và an ninh); 

b) các yếu tố cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp quá trình, sản phẩm và dịch vụ; 

c) hiệu quả, năng lực và đầu tư cần thiết; 

d) tác động của cơ sở hạ tầng. 

9.5.3  Môi trường làm việc 

Khi xác định một môi trường làm việc phù hợp, tổ chức cần cân nhắc thích hợp các yếu tố (hoặc kết 
hợp các yếu tố) sau: 

a) các đặc tính vật lý như nhiệt, độ ẩm, ánh sáng, luồng không khí, vệ sinh, độ sạch và tiếng ồn; 

b) các thiết bị, trạm làm việc được thiết kế theo các nguyên tắc éc-gô-nô-mi; 

c) các khía cạnh tâm lý; 

d) khuyến khích phát triển cá nhân, học hỏi, chuyển giao tri thức và làm việc theo nhóm; 

e) phương pháp làm việc sáng tạo và cơ hội để tham gia nhiều hơn, để nhận ra tiềm năng của mọi 
người trong tổ chức; 

f) các quy tắc và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn cũng như việc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ; 

g) địa điểm làm việc; 

h) cơ sở vật chất cho mọi người trong tổ chức; 

i) tối ưu hóa nguồn lực. 

Môi trường làm việc của tổ chức cần thúc đẩy năng suất, sự sáng tạo và sự thoải mái cho mọi người 
làm việc bên trong hoặc đến thăm cơ sở của tổ chức (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp bên ngoài, đối 
tác). Ngoài ra, tùy thuộc vào bản chất, tổ chức cần kiểm tra xác nhận rằng môi trường làm việc của 
mình tuân thủ các yêu cầu được áp dụng và đề cập đến các tiêu chuẩn áp dụng (chẳng hạn như các 
tiêu chuẩn về quản lý môi trường, về quản lý an toàn và sức khỏe và nghề nghiệp). 

9.6  Nguồn lực do bên ngoài cung cấp 

Các tổ chức mua nguồn lực do bên ngoài cung cấp từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Vì các nguồn 
lực này có thể tác động đến cả tổ chức và các bên quan tâm của tổ chức, nên điều quan trọng là mối 
quan hệ của tổ chức với các nhà cung cấp bên ngoài và đối tác được quản lý có hiệu lực. Tổ chức và 
các nhà cung cấp hoặc đối tác bên ngoài của tổ chức là phụ thuộc lẫn nhau. Tổ chức cần tìm cách 
thiết lập các mối quan hệ để tăng cường khả năng của chính tổ chức và các nhà cung cấp hoặc đối 
tác của mình để tạo ra giá trị theo cách có lợi cho tất cả các bên có liên quan. 

Tổ chức cần xem xét việc hợp tác khi các nhà cung cấp bên ngoài có tri thức mà tổ chức không có, 
hoặc để chia sẻ rủi ro và cơ hội liên quan đến các dự án của tổ chức (và lợi nhuận hoặc thua lỗ kèm 
theo). Đối tác có thể là nhà cung cấp bên ngoài cho các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ, các tổ 
chức công nghệ và tài chính, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ hoặc các bên quan tâm khác. 

Việc quản lý các nhà cung cấp bên ngoài cần tính đến các rủi ro và cơ hội liên quan đến: 

a) cơ sở vật chất hoặc năng lực nội bộ; 



b) năng lực kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ; 

c) sự sẵn có của các nguồn lực đủ điều kiện; 

d) loại và mức độ kiểm soát cần thiết cho các nhà cung cấp bên ngoài; 

e) các khía cạnh về kinh doanh liên tục và chuỗi cung ứng (ví dụ: sự phụ thuộc nhiều vào duy nhất 
một nhà cung cấp hoặc bị giới hạn số lượng nhà cung cấp); 

f) các khía cạnh về môi trường, tính bền vững và trách nhiệm xã hội. 

Để thiết lập các mối quan hệ cùng có lợi và để nâng cao khả năng của các nhà cung cấp bên ngoài và 
các đối tác trong quản lý các hoạt động, quá trình và hệ thống, tổ chức cần: 

- chia sẻ sứ mệnh và tầm nhìn của mình (và có thể cả giá trị và văn hóa của tổ chức) với họ; 

- cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết (về mặt nguồn lực hoặc tri thức). 

9.7  Tài nguyên thiên nhiên 

Tổ chức cần nhận thức trách nhiệm của mình đối với xã hội và cần hành động dựa trên nhận thức 
này. 

Trách nhiệm bao gồm một số khía cạnh như tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Đối với quản lý nguồn lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên được dùng bởi tổ chức trong việc cung cấp 
sản phẩm và dịch vụ là một vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến thành công bền vững của tổ chức. Tổ 
chức cần giải quyết cách xác định, thu được, duy trì, bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiết 
yếu như nước, đất, năng lượng hoặc nguyên liệu thô. 

Tổ chức cần giải quyết cả việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở hiện tại và tương lai theo yêu cầu 
của các quá trình của tổ chức, cũng như tác động của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên liên quan 
đến vòng đời của sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này cũng cần thích hợp với chiến lược của tổ 
chức. 

Thực hành tốt để quản lý tài nguyên thiên nhiên để thành công bền vững bao gồm: 

a) xử lý vấn đề về tài nguyên thiên nhiên như một vấn đề kinh doanh chiến lược; 

b) nhận thức được các xu hướng và công nghệ mới về việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 
và theo mong đợi của các bên quan tâm; 

c) theo dõi tình trạng sẵn có của tài nguyên thiên nhiên và xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn trong 
việc sử dụng chúng; 

d) xác định các thị trường, sản phẩm và dịch vụ trong tương lai và tác động đến việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên trong suốt vòng đời; 

e) áp dụng thực hành tốt nhất trong sử dụng và ứng dụng tài nguyên thiên nhiên thời điểm hiện tại; 

f) cải tiến việc sử dụng thực tế và giảm thiểu tác động không mong muốn tiềm ẩn của việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên. 

10  Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện của tổ chức 

10.1  Khái quát 

Tổ chức cần thiết lập cách tiếp cận có hệ thống để thu thập, phân tích và xem xét thông tin sẵn có. 
Dựa trên kết quả, tổ chức cần sử dụng các thông tin để cập nhật hiểu biết của mình về bối cảnh, 
chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức, khi cần, đồng thời thúc đẩy các hoạt động cải tiến, 
học hỏi và đổi mới. 

Thông tin có sẵn cần bao gồm dữ liệu về: 

a) kết quả thực hiện của tổ chức (xem 10.2, 10.3 và 10.4); 

b) tình trạng hoạt động và nguồn lực nội bộ của tổ chức, có thể được hiểu thông qua đánh giá nội bộ 
hoặc tự đánh giá (xem 10.5 và 10.6); 

c) thay đổi trong các vấn đề bên ngoài và nội bộ của tổ chức và nhu cầu và mong đợi của các bên 
quan tâm. 

10.2  Chỉ số kết quả thực hiện 

10.2.1  Tổ chức cần đánh giá tiến triển của mình trong việc đạt được các kết quả đã hoạch định theo 
sứ mệnh, tầm nhìn, chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức, ở tất cả các cấp và tất cả các 
quá trình và chức năng liên quan. Quá trình đo lường và phân tích cần được sử dụng để theo dõi tiến 
triển này, để thu thập và cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra quyết 
định có hiệu lực. 

Việc lựa chọn các chỉ số kết quả thực hiện và phương pháp theo dõi thích hợp là rất quan trọng đối 
với việc đo lường và phân tích có hiệu lực của tổ chức. Hình 4 thể hiện các bước sử dụng chỉ số kết 



quả thực hiện. 

 

Hình 4 - Các bước sử dụng chỉ số kết quả thực hiện 

10.2.2  Các phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến các chỉ số kết quả thực 
hiện cần có khả năng thực hiện và thích hợp với tổ chức, như: 

a) theo dõi và ghi nhận các thông số của quá trình và đặc điểm sản phẩm và dịch vụ; 

b) đánh giá rủi ro của quá trình, sản phẩm và dịch vụ; 

c) xem xét kết quả thực hiện, của cả các nhà cung cấp và đối tác bên ngoài; 

d) phỏng vấn, bảng câu hỏi và khảo sát về sự thỏa mãn của các bên quan tâm. 

10.2.3  Các yếu tố thuộc kiểm soát của tổ chức và quan trọng đối với sự thành công bền vững của tổ 
chức cần được đo lường và được xác định như là các chỉ số kết quả thực hiện chính (KPIs). Các KPI 
có thể đo lường này cần: 

a) chính xác và đáng tin cậy, để cho phép tổ chức thiết lập các mục tiêu có thể đo lường, theo dõi và 
dự đoán xu hướng và thực hiện các hành động để cải tiến và đổi mới khi cần thiết; 

b) được chọn làm cơ sở để ra các quyết định chiến lược và tác nghiệp; 

c) thích hợp với các chỉ số kết quả thực hiện ở các chức năng và cấp có liên quan trong tổ chức, để 
hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu cao nhất; 

d) phù hợp với tính chất và quy mô, sản phẩm và dịch vụ, quá trình và hoạt động của tổ chức; 

e) phù hợp với chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

10.2.4  Tổ chức cần xem xét thông tin cụ thể liên quan đến rủi ro và cơ hội khi chọn KPI. Ngoài ra, tổ 
chức cần đảm bảo rằng các KPI cung cấp thông tin để thực hiện kế hoạch hành động khi kết quả thực 
hiện không đạt được mục tiêu, hoặc để cải tiến và đổi mới hiệu lực và hiệu quả của quá trình. Thông 
tin như vậy cần tính đến các yếu tố như: 

a) nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm; 

b) tầm quan trọng của sản phẩm và dịch vụ riêng lẻ đối với tổ chức; 

c) hiệu lực và hiệu quả của quá trình; 

d) sử dụng hiệu lực và hiệu quả các nguồn lực; 

e) kết quả thực hiện về mặt tài chính; 

f) tuân thủ các yêu cầu bên ngoài thích hợp. 

10.3  Phân tích kết quả thực hiện 

Phân tích kết quả thực hiện của tổ chức giúp xác định các vấn đề, như: 

a) các nguồn lực trong tổ chức không đủ hoặc không hiệu lực; 

b) năng lực, tri thức của tổ chức không đủ hoặc không hiệu lực và hành vi không phù hợp; 

c) rủi ro và cơ hội không được giải quyết đầy đủ bởi hệ thống quản lý của tổ chức; 

d) yếu kém trong hoạt động lãnh đạo, bao gồm: 

1) thiết lập và truyền đạt chính sách (xem Điều 7); 

2) quản lý các quá trình (xem Điều 8); 



3) quản lý nguồn lực (xem Điều 9); 

4) cải tiến, học hỏi và đổi mới (xem Điều 11); 

e) các thế mạnh tiềm năng có thể cần được bồi dưỡng liên quan đến hoạt động lãnh đạo; 

f) các quá trình và hoạt động thể hiện kết quả thực hiện vượt trội có thể được sử dụng như một mô 
hình để cải tiến các quá trình khác. 

Tổ chức cần có khuôn khổ rõ ràng để chứng tỏ mối tương quan giữa hoạt động của lãnh đạo và các 
tác động của chúng đối với kết quả thực hiện của tổ chức. Điều này có thể cho phép tổ chức phân 
tích những điểm mạnh và điểm yếu của các hoạt động lãnh đạo của tổ chức. 

10.4  Đánh giá kết quả thực hiện 

10.4.1  Kết quả thực hiện của tổ chức cần được đánh giá từ góc độ nhu cầu và mong đợi của các bên 
quan tâm. Khi phát hiện sai lệch về nhu cầu và mong đợi, cần xác định và phân tích các quá trình và 
sự tương tác giữa các quá trình ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của tổ chức. 

10.4.2  Kết quả thực hiện của tổ chức cần được đánh giá dựa trên các mục tiêu thích hợp (xem 7.3) 
và các tiêu chí đã được xác định trước của chúng. Trường hợp mục tiêu chưa đạt được thì nguyên 
nhân cần được tìm hiểu, cùng với các xem xét thích hợp về triển khai các chính sách, chiến lược và 
mục tiêu của tổ chức và quản lý nguồn lực của tổ chức khi cần thiết. Tương tự, khi các mục tiêu đã 
đạt được, những gì giúp đạt được mục tiêu cần được phân tích để duy trì kết quả thực hiện. 

Kết quả đánh giá cần được lãnh đạo cao nhất hiểu rõ. Bất kỳ thất bại nào trong kết quả thực hiện 
được xác định đều cần được ưu tiên cho hành động khắc phục, dựa trên tác động đến chính sách, 
chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

Cải tiến đạt được về kết quả thực hiện của tổ chức cần được đánh giá từ một quan điểm dài hạn. Khi 
mức độ cải tiến không thích hợp với mức dự kiến, tổ chức cần xem xét việc triển khai các chính sách, 
chiến lược và mục tiêu của mình để cải tiến và đổi mới, cũng như năng lực và sự tham gia của mọi 
người. 

10.4.3  Kết quả thực hiện của tổ chức cần được so sánh với chuẩn đối sánh đã thiết lập hoặc đã 
được chấp thuận. Đối sánh chuẩn là phương pháp đo lường và phân tích mà một tổ chức có thể sử 
dụng để tìm kiếm các thực hành tốt nhất bên trong và bên ngoài tổ chức, với mục tiêu cải tiến kết quả 
thực hiện và các thực hành đổi mới. Đối sánh chuẩn có thể được áp dụng cho chính sách, chiến lược 
và mục tiêu, quá trình và việc vận hành các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hoặc cơ cấu 
của tổ chức. 

10.4.4  Tổ chức cần thiết lập và duy trì phương pháp đối sánh chuẩn để xác định các quy tắc cho các 
hạng mục, như: 

a) định nghĩa phạm vi của đối tượng để đối sánh chuẩn; 

b) quá trình lựa chọn (các) đối tác để làm đối sánh chuẩn, cũng như mọi chính sách trao đổi thông tin 
và bảo mật cần thiết; 

c) xác định các chỉ số về các đặc tính cần so sánh và phương pháp thu thập số liệu được sử dụng; 

d) thu thập và phân tích dữ liệu; 

e) xác định các cách biệt trong kết quả thực hiện và chỉ ra các khu vực cải tiến tiềm năng; 

f) thiết lập và theo dõi các kế hoạch cải tiến tương ứng; 

g) đưa kinh nghiệm thu thập được vào cơ sở tri thức của tổ chức và quá trình học hỏi (xem 11.3). 

10.4.5  Tổ chức cần xem xét các loại thực hành đối sánh chuẩn khác nhau, như: 

a) đối sánh chuẩn nội bộ các hoạt động và quá trình trong tổ chức; 

b) đối sánh chuẩn cạnh tranh về kết quả thực hiện hoặc quá trình với đối thủ cạnh tranh; 

c) đối sánh chuẩn chung, bằng cách so sánh chiến lược, hoạt động hoặc quá trình với các tổ chức 
không liên quan. 

10.4.6  Khi thiết lập quá trình đối sánh chuẩn, tổ chức cần tính đến việc đối sánh chuẩn thành công 
phụ thuộc vào các yếu tố như: 

a) hỗ trợ từ lãnh đạo cao nhất (vì việc này liên quan đến trao đổi tri thức lẫn nhau giữa tổ chức và các 
đối tác đối sánh chuẩn của tổ chức); 

b) phương pháp được sử dụng để áp dụng đối sánh chuẩn; 

c) ước lượng lợi ích so với chi phí; 

d) hiểu về các đặc điểm của đối tượng đang tìm hiểu, để cho phép so sánh chính xác với tình hình 
hiện tại trong tổ chức; 



e) thực hiện các bài học rút ra để thu hẹp cách biệt được xác định. 

10.5  Đánh giá nội bộ 

Đánh giá nội bộ là một công cụ hiệu lực để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý của tổ 
chức với các chuẩn mực đã chọn của tổ chức. Đánh giá nội bộ cung cấp thông tin có giá trị cho sự 
hiểu biết, phân tích và cải tiến kết quả thực hiện của tổ chức. Đánh giá nội bộ cần đánh giá kết quả 
thực hiện, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý của tổ chức. Điều này có thể bao gồm đánh giá 
theo nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý, cũng như giải quyết các yêu cầu cụ thể liên quan đến các bên 
quan tâm, sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc các vấn đề cụ thể. 

Để có hiệu lực, đánh giá nội bộ cần được tiến hành một cách nhất quán, bởi những người có năng 
lực, phù hợp với kế hoạch đánh giá của tổ chức. Đánh giá cần được thực hiện bởi những người 
không tham gia vào các hoạt động đang được xem xét, để đưa ra quan điểm độc lập về những gì 
đang được thực hiện. 

Đánh giá nội bộ là một công cụ hiệu lực để xác định các vấn đề, sự không phù hợp, rủi ro và cơ hội, 
cũng như để theo dõi tiến trình giải quyết các vấn đề và sự không phù hợp đã được xác định trước 
đó. Đánh giá nội bộ cũng có thể tập trung vào việc xác định các thực hành tốt và các cơ hội cải tiến. 

Kết quả đầu ra của đánh giá nội bộ cung cấp nguồn thông tin hữu ích cho việc: 

a) giải quyết các vấn đề, sự không phù hợp và rủi ro; 

b) xác định các cơ hội; 

c) thúc đẩy thực hành tốt trong tổ chức; 

d) tăng hiểu biết về sự tương tác giữa các quá trình. 

Báo cáo đánh giá nội bộ thường bao gồm thông tin về sự phù hợp với các chuẩn mực, sự không phù 
hợp và cơ hội cải tiến. Báo cáo đánh giá là đầu vào cần thiết cho xem xét của lãnh đạo. Lãnh đạo cao 
nhất cần thiết lập quá trình để xem xét tất cả các kết quả đánh giá nội bộ, nhằm xác định xu hướng có 
thể yêu cầu các hành động khắc phục trong toàn bộ tổ chức và cơ hội cải tiến. 

Tổ chức cần sử dụng kết quả của các đánh giá khác, như đánh giá của bên thứ hai và bên thứ ba, 
làm tin phản hồi cho các hành động khắc phục. Tổ chức cũng có thể sử dụng chúng để theo dõi tiến 
độ trong việc thực hiện các kế hoạch thích hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết sự không phù 
hợp, hoặc thực hiện các cơ hội được xác định để cải tiến. 

CHÚ THÍCH  Hướng dẫn thêm về đánh giá các hệ thống quản lý xem TCVN ISO 19011. 

10.6  Tự đánh giá 

Tự đánh giá cần sử dụng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức cũng như các phương 
pháp hay nhất, cả ở mức tổng thể và ở cấp độ riêng lẻ của các quá trình. Tự đánh giá có thể giúp tổ 
chức ưu tiên, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến và/hoặc đổi mới, khi cần thiết. 

Các yếu tố của một hệ thống quản lý không nên được đánh giá một cách độc lập do các quá trình phụ 
thuộc lẫn nhau. Điều này cho phép đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố và tác động của chúng đối 
với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa của tổ chức. 

Kết quả tự đánh giá hỗ trợ: 

a) cải tiến kết quả thực hiện tổng thể của tổ chức; 

b) tiến độ đạt được và duy trì thành công bền vững cho tổ chức; 

c) đổi mới trong các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và cơ cấu của tổ chức, khi thích hợp; 

d) thừa nhận thực hành tốt nhất; 

e) xác định thêm các cơ hội cải tiến. 

Kết quả tự đánh giá cần được trao đổi thông tin tới những người có liên quan trong tổ chức, để được 
sử dụng để chia sẻ sự hiểu biết về tổ chức và định hướng tương lai của tổ chức. 

Công cụ tự đánh giá được cung cấp trong Phụ lục A. 

10.7  Xem xét 

Các xem xét về đo lường, đối sánh chuẩn, phân tích và đánh giá, đánh giá nội bộ và tự đánh giá kết 
quả thực hiện cần được thực hiện bởi các cấp và bộ phận chức năng thích hợp của tổ chức, cũng 
như bởi lãnh đạo cao nhất. Các xem xét cần được tiến hành theo các khoảng thời gian được hoạch 
định và định kỳ để cho phép các xu hướng được xác định và đánh giá tiến triển của tổ chức nhằm đạt 
được các chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức. Việc xem xét cũng cần đề cập đến việc 
đánh giá các hoạt động cải tiến, học hỏi và đổi mới được thực hiện trước đây, bao gồm các khía cạnh 
về khả năng thích ứng, tính linh hoạt và việc ứng phó liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn 
hóa của tổ chức. 



Các xem xét cần được tổ chức sử dụng để hiểu nhu cầu thích ứng với các chính sách, chiến lược và 
mục tiêu của tổ chức (xem Điều 7). Chúng cũng cần được sử dụng để xác định các cơ hội cải tiến, 
học hỏi và đổi mới các hoạt động quản lý của tổ chức (xem Điều 11). 

Các xem xét cần cho phép ra quyết định dựa trên bằng chứng và thiết lập các hành động để đạt được 
kết quả mong muốn. 

11  Cải tiến, học hỏi và đổi mới 

11.1  Khái quát 

Cải tiến, học hỏi và đổi mới là các khía cạnh quan trọng và phụ thuộc lẫn nhau và góp phần vào sự 
thành công bền vững của tổ chức. Chúng tạo đầu vào cho sản phẩm, dịch vụ, quá trình và hệ thống 
quản lý và đóng góp để đạt được kết quả mong muốn. 

Tổ chức trải qua sự thay đổi liên tục trong các vấn đề bên ngoài và nội bộ và trong nhu cầu và mong 
đợi của các bên quan tâm của tổ chức. Cải tiến, học hỏi và đổi mới hỗ trợ khả năng của tổ chức để 
đáp ứng những thay đổi này theo cách cho phép tổ chức thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình, 
cũng như hỗ trợ tổ chức đạt được thành công bền vững. 

11.2  Cải tiến 

Cải tiến là một hoạt động để nâng cao kết quả thực hiện. Kết quả thực hiện có thể liên quan đến một 
sản phẩm hoặc dịch vụ hay quá trình. Cải tiến kết quả thực hiện sản phẩm hoặc dịch vụ hay hệ thống 
quản lý có thể giúp tổ chức dự đoán và đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm cũng 
như tăng hiệu quả kinh tế. Cải tiến quá trình có thể dẫn đến tăng hiệu lực và hiệu quả, dẫn đến lợi ích 
như tiết kiệm chi phí, thời gian và năng lượng và giảm lãng phí; nói cách khác, điều này có thể dẫn 
đến đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có hiệu lực hơn. 

Các hoạt động cải tiến có thể đi từ những cải tiến liên tục từng bước nhỏ đến những cải tiến đáng kể 
của toàn bộ tổ chức. 

Tổ chức cần xác định mục tiêu để cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ, quá trình, cơ cấu và hệ thống quản 
lý của mình, bằng cách sử dụng kết quả phân tích và đánh giá kết quả thực hiện của tổ chức. 

Các quá trình cải tiến cần theo một cách tiếp cận có cấu trúc. Phương pháp cần được áp dụng nhất 
quán cho tất cả các quá trình. 

Tổ chức cần đảm bảo rằng cải tiến được thiết lập như một phần văn hóa của tổ chức bằng cách: 

a) trao quyền cho mọi người tham gia và đóng góp vào thành công của các sáng kiến cải tiến; 

b) cung cấp các nguồn lực cần thiết để đạt được các cải tiến; 

c) thiết lập các hệ thống ghi nhận các cải tiến; 

d) thiết lập các hệ thống thừa nhận để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quá trình cải tiến; 

e) sự tham gia của lãnh đạo cao nhất trong các hoạt động cải tiến. 

11.3  Học hỏi 

11.3.1  Tổ chức cần khuyến khích cải tiến và đổi mới thông qua học hỏi. Các yếu tố đầu vào cho việc 
học hỏi có thể từ nhiều nguồn, bao gồm cả kinh nghiệm, phân tích thông tin và kết quả cải tiến và đổi 
mới. 

Một phương pháp học hỏi cần được tổ chức thông qua về tổng thể, cũng như ở mức độ tích hợp các 
khả năng của các cá nhân với khả năng của tổ chức. 

11.3.2  Khi một tổ chức xem xét các vấn đề sau cũng là một sự học hỏi: 

a) thu thập thông tin liên quan đến các vấn đề bên ngoài và nội bộ và các bên quan tâm khác nhau, 
bao gồm các câu chuyện thành công và thất bại; 

b) sự hiểu biết sâu thông qua phân tích chuyên sâu các thông tin thu thập được. 

Việc học hỏi bằng cách tích hợp các khả năng của các cá nhân với khả năng của tổ chức đạt được 
bằng cách kết hợp tri thức, lối suy nghĩ và kiểu hành vi của nhân sự với các giá trị của tổ chức. 

Tri thức có thể hiện hữu hoặc ẩn. Nó có thể bắt nguồn từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức. Tri thức 
cần được quản lý và duy trì như một tài sản của tổ chức. 

Tổ chức cần theo dõi tri thức của mình và xác định nhu cầu cần có, hoặc chia sẻ hiệu lực hơn tri thức 
trong toàn tổ chức. 

11.3.3  Để thúc đẩy tổ chức học hỏi, các yếu tố sau đây cần được xem xét: 

a) văn hóa của tổ chức, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức; 

b) lãnh đạo cao nhất hỗ trợ các sáng kiến trong học hỏi, bằng cách chứng tỏ sự lãnh đạo và thông 
qua hành vi của mình; 



c) khuyến khích trao đổi, kết nối, tương tác và chia sẻ tri thức cả trong và ngoài tổ chức; 

d) duy trì hệ thống học tập và chia sẻ tri thức; 

e) thừa nhận, hỗ trợ và khen thưởng cải tiến năng lực của mọi người, thông qua các quá trình học hỏi 
và chia sẻ tri thức; 

f) đánh giá đúng sự sáng tạo và hỗ trợ ý kiến đa dạng của những người khác nhau trong tổ chức. 

Việc tiếp cận và sử dụng nhanh chóng tri thức của tổ chức có thể nâng cao khả năng của tổ chức để 
quản lý và duy trì sự thành công bền vững của tổ chức (xem 9.3). 

11.4  Đổi mới 

11.4.1  Khái quát 

Đổi mới cần dẫn đến cải tiến, từ đó dẫn đến làm mới hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ, quá 
trình, vị thế trên thị trường hoặc kết quả thực hiện và cho phép thực hiện hoặc phân phối lại giá trị. 

Những thay đổi trong các vấn đề bên ngoài và nội bộ của tổ chức và nhu cầu và mong đợi của các 
bên quan tâm có thể đòi hỏi việc đổi mới. 

Để hỗ trợ và thúc đẩy sự đổi mới, tổ chức cần: 

a) xác định nhu cầu cụ thể về đổi mới và khuyến khích tư duy đổi mới nói chung; 

b) thiết lập và duy trì các quá trình cho phép đổi mới có hiệu lực; 

c) cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện các ý tưởng đổi mới. 

11.4.2  Áp dụng 

Đổi mới có thể được áp dụng ở tất cả các cấp của tổ chức, thông qua các thay đổi trong: 

a) công nghệ hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ (nghĩa là đổi mới không chỉ đáp ứng nhu cầu và mong đợi 
thay đổi của các bên quan tâm, mà còn dự đoán những thay đổi tiềm năng trong tổ chức và trong 
vòng đời của sản phẩm và dịch vụ của tổ chức); 

b) các quá trình (nghĩa là sự đổi mới trong các phương pháp sản xuất và cung cấp dịch vụ, hoặc đổi 
mới để cải tiến sự ổn định của quá trình và giảm sự biến động); 

c) tổ chức (nghĩa là sự đổi mới trong thành phần và cơ cấu của tổ chức); 

d) hệ thống quản lý của tổ chức (nghĩa là để đảm bảo lợi thế cạnh tranh được duy trì và các cơ hội 
mới được tận dụng, khi có những thay đổi mới xuất hiện trong bối cảnh của tổ chức); 

e) mô hình kinh doanh của tổ chức (nghĩa là đổi mới trong việc đáp ứng phân phối giá trị cho khách 
hàng hoặc trong việc thay đổi vị thế trên thị trường phù hợp với nhu cầu và mong đợi của các bên 
quan tâm). 

11.4.3  Thời điểm và rủi ro 

Tổ chức cần đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến kế hoạch cho các hoạt động đổi mới của 
mình. Tổ chức cần xem xét tác động tiềm ẩn của việc quản lý thay đổi và cần chuẩn bị các kế hoạch 
hành động để giảm nhẹ những rủi ro đó (bao gồm cả các kế hoạch dự phòng), nếu cần. 

Thời điểm đưa ra đổi mới cần thích hợp với việc định mức rủi ro gắn với việc thực hiện đổi mới đó. 
Thời điểm cần sự cân bằng giữa nhu cầu cấp thiết đối với việc đổi mới và các nguồn lực sẵn có cho 
sự phát triển đổi mới đó. 

Tổ chức cần xem xét, cải tiến và đổi mới dựa trên kết quả đánh giá kết quả thực hiện của mình (xem 
Điều 10). 

Tổ chức cần sử dụng quá trình thích hợp với định hướng chiến lược của mình để hoạch định và ưu 
tiên các sáng kiến đổi mới. 

Các kết quả đổi mới cần được xem xét để học hỏi kinh nghiệm và làm tăng tri thức của tổ chức. 

 

Phụ lục A 

(tham khảo) 

Công cụ tự đánh giá 

A.1  Khái quát 

Tự đánh giá có thể cung cấp một cái nhìn tổng thể về kết quả thực hiện của tổ chức và mức độ phát 
triển của hệ thống quản lý của tổ chức. Tự đánh giá có thể giúp xác định các khu vực cải tiến và/hoặc 
đổi mới và để xác định các ưu tiên cho các hành động tiếp theo. 

Việc đánh giá được sử dụng để xác định mức độ, ví dụ, các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý 



được đáp ứng (dựa trên tiêu chuẩn xác định hoặc tiêu chí riêng của tổ chức). Kết quả đánh giá được 
sử dụng để đánh giá hiệu lực của, ví dụ một hệ thống quản lý và để xác định các rủi ro và cơ hội cải 
tiến. 

Tổ chức cần sử dụng tự đánh giá để xác định các cơ hội cải tiến và đổi mới, đặt ra các ưu tiên và thiết 
lập các kế hoạch hành động, với mục tiêu thành công bền vững. Đầu ra của tự đánh giá sẽ cho thấy 
điểm mạnh và điểm yếu, rủi ro và cơ hội có liên quan để cải tiến, mức độ phát triển của tổ chức và, 
nếu được lặp lại, sự tiến bộ của tổ chức theo thời gian. 

Kết quả tự đánh giá của tổ chức có thể là đầu vào có giá trị trong các xem xét của lãnh đạo. Tự đánh 
giá cũng có tiềm năng trở thành một công cụ học hỏi, có thể cung cấp một cái nhìn hoàn chỉnh về tổ 
chức, thúc đẩy sự tham gia của các bên quan tâm và hỗ trợ các hoạt động hoạch định tổng thể của tổ 
chức. 

Công cụ tự đánh giá nêu trong phụ lục này dựa trên hướng dẫn được nêu chi tiết trong tiêu chuẩn và 
cung cấp một khuôn khổ để cải tiến. Công cụ tự đánh giá có thể được sử dụng như được nêu trong 
tiêu chuẩn, hoặc có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với tổ chức. 

A.2  Mô hình mức độ phát triển 

Một tổ chức phát triển sẽ thực hiện một cách hiệu lực và hiệu quả và đạt được thành công bền vững 
nhờ: 

a) hiểu và thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm; 

b) theo dõi những thay đổi về bối cảnh của tổ chức; 

c) nhận biết các khu vực có khả năng cải tiến, học hỏi và đổi mới; 

d) xác định và triển khai các chính sách, chiến lược và mục tiêu; 

e) quản lý các quá trình và nguồn lực của mình; 

f) thể hiện niềm tin vào con người của tổ chức, dẫn tới nâng cao sự tham gia; 

g) thiết lập quan hệ có lợi với các bên quan tâm, như các nhà cung cấp bên ngoài và các đối tác khác. 

Công cụ tự đánh giá này sử dụng năm mức độ phát triển và có thể được mở rộng gồm cả các mức độ 
bổ sung hoặc các mức độ khác tùy chỉnh theo nhu cầu. 

Bảng A.1 đưa ra khuôn khổ chung cho việc thiết lập cách thức liên quan giữa tiêu chí kết quả thực 
hiện với mức độ phát triển dưới dạng bảng. Tổ chức cần xem xét kết quả thực hiện của mình theo 
các tiêu chí xác định, nhận biết mức độ phát triển hiện tại và xác định các điểm mạnh, điểm yếu của 
mình và những rủi ro và cơ hội liên quan để cải tiến. 

Tiêu chí nêu ra với mức độ cao hơn có thể giúp tổ chức hiểu được các vấn đề cần xem xét và giúp 
xác định các hoạt động cải tiến cần thiết để đạt tới mức độ phát triển cao hơn. Bảng A.2 đến A.32 đưa 
ra các tiêu chí tự đánh giá dựa trên tiêu chuẩn này. 

Bảng A.1 - Mô hình chung về các yếu tố và tiêu chí tự đánh giá liên quan đến mức độ phát triển 

Yếu tố 
chính 

Mức độ phát triển hướng tới thành công bền vững 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Yếu tố 1 
Tiêu chí 1 

Mức cơ bản 
   

Tiêu chí 1 

Thực hành tốt nhất 

Yếu tố 2 
Tiêu chí 2 

Mức cơ bản 
   

Tiêu chí 2 

Thực hành tốt nhất 

Yếu tố 3 
Tiêu chí 3 

Mức cơ bản 
   

Tiêu chí 3 

Thực hành tốt nhất 

A.3  Tự đánh giá các yếu tố chi tiết 

Việc tự đánh giá này nhằm được thực hiện bởi chủ quá trình và người quản lý ở các cấp để có được 
tổng quan sâu hơn về tổ chức và kết quả thực hiện hiện tại của tổ chức. 

Các yếu tố của hoạt động tự đánh giá này có trong các Bảng từ A.2 đến A.32 và liên quan đến các 
điều của tiêu chuẩn này; tuy nhiên, tổ chức có thể xác định các tiêu chí bổ sung hoặc tiêu chí khác để 
đáp ứng nhu cầu cụ thể của riêng mình. Khi thích hợp, việc tự đánh giá có thể chỉ giới hạn ở các bảng 
bất kỳ. 

A.4  Sử dụng các công cụ tự đánh giá 

A.4.1  Mục đích của tổ chức tiến hành tự đánh giá theo phương pháp từng bước nhằm: 

a) xác định phạm vi tự đánh giá theo các bộ phận được đánh giá của tổ chức và loại hình đánh giá, 



như: 

1) tự đánh giá các yếu tố chính; 

2) tự đánh giá các yếu tố chi tiết theo tiêu chuẩn này; 

3) tự đánh giá các yếu tố chi tiết theo tiêu chuẩn này cùng với các tiêu chí hay mức độ mới hoặc bổ 
sung; 

b) nhận biết người chịu trách nhiệm với hoạt động tự đánh giá nếu hoạt động này được tiến hành; 

c) xác định cách thức tiến hành tự đánh giá, có thể theo nhóm (nhóm đánh giá chéo theo chức năng 
hoặc nhóm thích hợp khác) hoặc theo các cá nhân (việc chỉ định một người trợ giúp có thể hỗ trợ cho 
quá trình); 

d) nhận biết mức độ phát triển cho từng quá trình riêng lẻ của tổ chức. Điều này cần được thực hiện 
nhờ: 

1) việc so sánh tình trạng hiện tại của tổ chức với các kịch bản nêu trong các bảng; 

2) việc đánh dấu các yếu tố mà tổ chức đã áp dụng, tức là bắt đầu từ mức 1 và theo tiến trình, để đạt 
được mức phát triển 5 bằng cách kết hợp các tiêu chí được xác định ở mức 3 và 4; 

3) thiết lập mức độ phát triển hiện tại; 

e) hợp nhất các kết quả vào một báo cáo, việc này cung cấp hồ sơ về tiến trình theo thời gian và có 
thể đơn giản hóa việc trao đổi thông tin cả nội bộ và bên ngoài (sử dụng đồ thị trong báo cáo này có 
thể hỗ trợ việc trao đổi thông tin về các kết quả); 

f) đánh giá kết quả thực hiện hiện tại các quá trình của tổ chức và nhận biết các khu vực cải tiến 
và/hoặc đổi mới (những cơ hội này cần được nhận biết thông qua quá trình tự đánh giá và một kế 
hoạch hành động được xây dựng như là kết quả đánh giá). 

A.4.2  Một tổ chức có thể có những yếu tố khác nhau ở các mức độ phát triển khác nhau. Việc xem 
xét các cách biệt có thể giúp lãnh đạo cao nhất trong việc hoạch định và thiết lập thứ tự ưu tiên cho 
các hoạt động cải tiến và/hoặc đổi mới cần thiết để đưa các yếu tố riêng lẻ lên mức cao hơn. 

Việc hoàn thành một cuộc tự đánh giá cần đưa đến kế hoạch hành động đối với việc cải tiến và/hoặc 
đổi mới và cần dùng làm đầu vào cho lãnh đạo cao nhất hoạch định và xem xét, dựa vào các yếu tố 
của tiêu chuẩn này. 

Thông tin có được từ hoạt động tự đánh giá cũng có thể dùng để: 

a) khuyến khích việc so sánh và chia sẻ học hỏi trong toàn tổ chức (việc so sánh có thể là giữa các 
quá trình của tổ chức và khi có thể, giữa các đơn vị khác nhau của tổ chức); 

b) đối sánh chuẩn với những tổ chức khác; 

c) theo dõi sự tiến bộ của tổ chức theo thời gian, bằng việc tiến hành tự đánh giá định kỳ. 

Sau khi xem xét, tổ chức cần phân công trách nhiệm cho hành động được lựa chọn, tính toán và cung 
cấp những nguồn lực cần thiết và xác định các lợi ích mong muốn cũng như mọi rủi ro kèm theo nhận 
biết được. 

Bảng A.2 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 5.2 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ nhận 
xétb 

5.2 

Các bên 
quan 

tâm có 
liên 

quan 

1 Các bên quan tâm được xác định, bao gồm nhu 
cầu và mong đợi của họ và những rủi ro và cơ hội 
liên quan không mang tính chính thức hoặc chỉ 
thực hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình để đáp ứng nhu cầu của một số bên 
quan tâm được thiết lập. 

 

Các mối quan hệ liên tục với các bên quan tâm 
được thiết lập không chính thức hoặc khi cần. 

 

3 Có các quá trình để xác định các bên quan tâm 
nào có liên quan. 

 

Các quá trình để xác định sự liên quan của các 
bên quan tâm bao gồm việc xem xét những bên 
có rủi ro đến thành công bền vững nếu nhu cầu và 
mong đợi của họ không được đáp ứng và những 
bên có thể tạo cơ hội để nâng cao thành công bền 

 



vững. 

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có 
liên quan được xác định. 

 

Các quá trình để đáp ứng nhu cầu và mong đợi 
của các bên quan tâm được thiết lập. 

 

4 Các quá trình để đánh giá sự liên quan của nhu 
cầu và mong đợi đối với các bên quan tâm có liên 
quan được đưa ra và được sử dụng để xác định 
những nhu cầu và mong đợi cần được giải quyết. 

 

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm chính 
được giải quyết và xem xét sao cho kết quả thực 
hiện được cải tiến, hiểu biết chung về mục tiêu và 
giá trị, nâng cao sự ổn định đã được thực hiện 
trong một số mối quan hệ đang diễn ra. 

 

5 Các quá trình và mối quan hệ với các bên quan 
tâm có liên quan được đáp ứng theo các nhu cầu 
và mong đợi có liên quan được xác định. Điều này 
được thực hiện như một phần của sự hiểu biết về 
lợi ích, rủi ro và cơ hội của các mối quan hệ đang 
diễn ra. 

 

Nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên quan tâm 
có liên quan được giải quyết, phân tích, đánh giá 
và xem xét, để cải tiến và duy trì kết quả thực 
hiện, hiểu biết chung về mục tiêu và giá trị, và 
tăng cường tính ổn định, bao gồm cả việc thừa 
nhận lợi ích thu được từ các mối quan hệ này. 

 

a Hạng mục được nêu ở các mức từ 3 đến 5 nhằm là một sự phát triển của tư duy dựa trên hướng 
dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Phần này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.3 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 5.3 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mục a Có Kết quả/ Nhận 
xét b 

5.3 

Vấn đề 
bên 

ngoài và 
nội bộ 

1 Các quá trình để xác định và giải quyết các vấn đề 
bên ngoài và nội bộ là không chính thức hoặc chỉ 
thực hiện khi cần. 

  

2 Có các quá trình để xác định và giải quyết các vấn 
đề. 

 

Các rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề 
được nhận diện được xác định là không chính 
thức hoặc chỉ thực hiện khi cần.. 

 

3 Các quá trình để xác định các vấn đề nội bộ có thể 
ảnh hưởng đến khả năng đạt được thành công 
bền vững của tổ chức được nhận biết. 

 

Các quá trình để xác định các vấn đề bên ngoài có 
thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được thành công 
bền vững của tổ chức được nhận biết. 

 

4 Các vấn đề bên ngoài và nội bộ được xác định và 
thể hiện việc xem xét các yếu tố như yêu cầu cụ 
thể theo luật định, chế định và lĩnh vực, toàn cầu 
hóa, đổi mới, hoạt động và các quá trình liên quan, 
chiến lược, trình độ năng lực và tri thức của tổ 
chức. 

 

Rủi ro và cơ hội được xác định và thể hiện việc 
xem xét thông tin từ quá khứ của tổ chức và tình 

 



hình hiện tại của tổ chức. 

Các quá trình giải quyết các vấn đề được coi là rủi 
ro cho thành công bền vững hoặc cơ hội để nâng 
cao thành công bền vững được thiết lập, triển khai 
và duy trì. 

 

5 Các quá trình cho việc theo dõi, xem xét và đánh 
giá liên tục các vấn đề bên ngoài và nội bộ được 
thiết lập, thực hiện và duy trì, với các hành động 
nảy sinh từ quá trình này được thực hiện. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.4 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 6.2 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

6.2 

Sứ 
mệnh, 

tầm 
nhìn, giá 

trị và 
văn hóa 

1 Quá trình xác định đặc trưng của tổ chức, cùng với 
việc thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn 
hóa, là không chính thức hoặc chỉ thực hiện khi 
cần. 

  

2 Có sự hiểu biết cơ bản về sứ mệnh, tầm nhìn và 
giá trị của tổ chức. 

 

Sự hiểu biết về văn hóa hiện tại, và liệu có cần 
phải thay đổi nó hay không, là không chính thức 
hoặc chỉ thực hiện khi cần.. 

 

3 Lãnh đạo cao nhất tham gia vào việc xác định sứ 
mệnh, tầm nhìn và giá trị, dựa trên các quá trình 
có tính đến việc xác định và chấp nhận bối cảnh 
của tổ chức liên quan đến đặc trưng đã được xác 
định của tổ chức. 

 

Có sự hiểu biết về văn hóa hiện tại, cùng với quá 
trình xem xét sự cần thiết phải thay đổi văn hóa 
đó. 

 

Các thay đổi đối với đặc trưng của tổ chức được 
trao đổi một cách không chính thức với các bên 
được nhận thấy là có quan tâm. 

 

4 Văn hóa của tổ chức phù hợp với sứ mệnh, tầm 
nhìn và giá trị của tổ chức. 

 

Hiểu biết rõ ràng về văn hóa hiện tại, cùng với quá 
trình xem xét sự cần thiết phải thay đổi văn hóa 
đó, được thực hiện và duy trì. 

 

 Định hướng chiến lược và chính sách của tổ chức 
phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa 
của tổ chức. 

 

Những thay đổi đối với bất kỳ yếu tố đặc trưng nào 
đều được trao đổi thông tin trong tổ chức và cho 
các bên quan tâm, khi thích hợp. 

 

5 Thiết lập và duy trì tốt quá trình xem xét các yếu tố 
này theo các khoảng thời gian được hoạch định 
bởi lãnh đạo cao nhất. Điều này bao gồm việc xem 
xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ như một phần 
của việc kiểm tra xác nhận sự thống nhất giữa các 
yếu tố đặc trưng của tổ chức, bối cảnh, định 
hướng chiến lược và chính sách của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 



trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.5 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 7.1 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

7.1 

Sự lãnh 
đạo - 
Khái 
quát 

1 Các quá trình để xác định, duy trì và trao đổi thông 
tin về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của lãnh đạo và 
để thúc đẩy môi trường nội bộ mà mọi người tham 
gia và cam kết đạt được các mục tiêu của tổ chức 
được thực hiện không chính thức hoặc chỉ thực 
hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình chính, như các quá trình liên quan 
đến việc thiết lập đặc trưng của tổ chức, văn hóa 
tin cậy, tính liêm chính và làm việc nhóm, các 
nguồn lực cần thiết, đào tạo và thẩm quyền hành 
động, đảm bảo các thuộc tính hành vi được định rõ 
và hỗ trợ phát triển sự lãnh đạo được xác định. 

 

Chỉ một vài mối quan hệ giữa sự lãnh đạo và cam 
kết, bao gồm việc duy trì một cơ cấu tổ chức cạnh 
tranh, duy trì sự thống nhất về mục đích và định 
hướng, và củng cố các giá trị và mong đợi được 
xác định. 

 

3 Các quá trình và tương tác của các hoạt động liên 
quan đến đặc trưng của tổ chức, khía cạnh văn 
hóa, cung cấp nguồn lực, đào tạo, thẩm quyền 
hành động và các yếu tố hành vi được tính đến. 

 

Một cơ cấu tổ chức cạnh tranh và sự thống nhất 
về mục đích được thiết lập. 

 

Giá trị và mong đợi được thiết lập và trao đổi thông 
tin. 

 

Phát triển sự lãnh đạo được định rõ.  

Các quá trình để duy trì văn hóa và thúc đẩy trách 
nhiệm giải trình được thực hiện. 

 

Duy trì cơ cấu tổ chức và sự thống nhất của mục 
đích liên quan đến bối cảnh của tổ chức, tăng 
cường các giá trị và mong đợi thường xuyên 
và/hoặc về mặt cá nhân, được bao gồm trong 
bước xác định quá trình. 

 

4 Các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình 
được xác định một cách hệ thống theo cách mà 
đầu ra và kết quả là ngắn gọn và tạo ra một môi 
trường nội bộ trong đó mọi người tham gia và cam 
kết đạt được mục tiêu của tổ chức, và theo cách 
thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ khả năng của tổ 
chức để đạt được thành công bền vững. 

 

Tất cả các yếu tố liên quan và mối tương quan của 
chúng được xem xét khi xác định quá trình. 

 

5 Quá trình và tương tác của sự lãnh đạo với tất cả 
các cấp của tổ chức được xác định một cách năng 
động và sử dụng để thiết lập và duy trì sự thành 
công của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 



phát triển. 

 

Bảng A.6 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 7.2 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

7.2 

Chính 
sách và 
chiến 
lược 

1 Các quá trình để xác định chính sách và chiến 
lược của tổ chức được thực hiện không chính 
thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Chính sách và chiến lược, và khuôn khổ chiến 
lược cơ bản được xác định. 

 

3 Các quá trình và các tương tác liên quan đến 
chính sách và chiến lược được xác định để giải 
quyết tất cả các khía cạnh, mô hình và các yếu tố 
có thể áp dụng. 

 

Đặc trưng của tổ chức, bối cảnh của tổ chức và 
viễn cảnh dài hạn, đặc điểm cạnh tranh và xem xét 
các yếu tố cạnh tranh được xác định. 

 

Các quyết định về chính sách và chiến lược được 
xem xét để phù hợp liên tục và được thay đổi khi 
được lãnh đạo cao nhất xem là cần thiết. 

 

4 Các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình 
được xác định một cách hệ thống để đảm bảo 
chính sách và chiến lược đưa ra khuôn khổ toàn 
diện cho quản lý quá trình, hỗ trợ triển khai và tạo 
thuận lợi cho thay đổi, cũng như tính đến hiệu lực 
cho các khía cạnh và các yếu tố có thể áp dụng. 

 

Các quá trình để duy trì một mô hình được chuẩn 
hóa hoặc tùy chỉnh cho khuôn khổ chiến lược và 
chính sách được xác định và giải quyết và hỗ trợ 
trong việc giảm nhẹ rủi ro, đồng thời tận dụng các 
cơ hội. 

 

5 Các quá trình và mối quan hệ giữa chính sách và 
định hướng chiến lược được xác định một cách 
năng động, với tất cả các khía cạnh và các yếu tố 
được áp dụng, như một khuôn khổ toàn diện hiện 
hành để hỗ trợ việc thiết lập, duy trì và quản lý các 
quá trình. 

 

Nhu cầu của tất cả các bên quan tâm được giải 
quyết và chính sách và chiến lược được sử dụng 
để quản lý kinh doanh một cách toàn diện. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.7 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 7.3 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

7.3 

Mục tiêu 

1 Các quá trình để xác định các mục tiêu của tổ 
chức được thực hiện không chính thức hoặc chỉ 
thực hiện khi cần. 

  

Chỉ các mục tiêu ngắn hạn là được định rõ.  

2 Các quá trình để xác định các mục tiêu được định 
rõ và các mục tiêu cho thấy một số mối tương 

 



quan với chính sách và chiến lược. 

 Các mục tiêu có thể định lượng được, khi có thể, 
nhưng không được hiểu rõ ràng. 

 

Các quá trình và tương tác của các mục tiêu ngắn 
hạn và dài hạn với chính sách và chiến lược được 
định rõ, bao gồm khả năng chứng tỏ sự lãnh đạo 
và cam kết bên ngoài tổ chức. 

 

3 Các quá trình để xác định, duy trì và triển khai các 
mục tiêu, bao gồm mối quan hệ với chính sách và 
chiến lược, được đặt ra và duy trì, bao gồm nhu 
cầu để thiết lập sự hiểu rõ và có thể định lượng 
các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, điều này cũng 
chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết bên ngoài tổ 
chức. 

 

Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn được định rõ, 
và mối quan hệ với chính sách và chiến lược là rõ 
ràng. 

 

4 Các quá trình và quan hệ giữa chính sách, chiến 
lược và sự lãnh đạo và cam kết bên ngoài tổ chức 
được chứng tỏ là được xác định một cách năng 
động và được duy trì. 

 

5 Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn được định 
lượng, hiểu rõ, triển khai và cập nhật để duy trì 
quan hệ với chính sách và chiến lược, sao cho sự 
lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo cao nhất được 
chứng tỏ cả trong và ngoài tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.8 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 7.4 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

7.4 

Trao 
đổi 

thông 
tin 

1 Các quá trình để trao đổi thông tin về chính sách, 
chiến lược và mục tiêu được thực hiện không 
chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình xác định loại và mức độ trao đổi 
thông tin cần thiết được định rõ. 

 

3 Các quá trình trao đổi thông tin được định rõ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho trao đổi thông tin có ý 
nghĩa, kịp thời và liên tục phù hợp với nhu cầu 
khác nhau của người nhận, và nó liên quan đến 
chính sách, chiến lược và các mục tiêu liên quan. 

 

Quan hệ của việc trao đổi thông tin này rõ ràng đối 
với các nhu cầu khác nhau của người nhận và 
cách thức chính sách, chiến lược và các mục tiêu 
liên quan được sử dụng để hỗ trợ cho sự thành 
công bền vững của tổ chức. 

 

Cơ chế phản hồi được đưa ra và kết hợp các điều 
khoản để chủ động giải quyết các thay đổi trong 
bối cảnh của tổ chức. 

 

4 Các quá trình trao đổi thông tin có hệ thống tạo 
thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên quan đến 
chính sách, chiến lược và mục tiêu cho tất cả các 
bên quan tâm có liên quan, để hỗ trợ thành công 
bền vững của tổ chức, đồng thời cũng tính đến nhu 

 



cầu triển khai trao đổi thông tin khi thay đổi được 
thực hiện. 

Các phương thức trao đổi thông tin cho thấy quan 
hệ trực tiếp đến bối cảnh của tổ chức và cơ chế 
phản hồi được xác định rõ và được triển khai có 
hiệu lực. 

 

5 Các quá trình để trao đổi thông tin về chính sách, 
chiến lược và mục tiêu là năng động, với quan hệ 
giữa chính sách, chiến lược và mục tiêu được 
truyền đạt rõ ràng tới tất cả người nhận, sao cho 
mỗi nhu cầu khác nhau đều được tính đến. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.9 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.1 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/ Nhận 
xétb 

8.1 

Quản lý 
quá trình 

- Khái 
quát 

1 Các quá trình được quản lý thực hiện không chính 
thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình chính, như các quá trình liên quan 
đến sự thỏa mãn của khách hàng và các hoạt 
động liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, được 
quản lý. 

 

Hiệu lực của các quá trình được đo lường riêng lẻ 
và được hành động ngay. Tương tác giữa các quá 
trình không được quản lý tốt. 

 

3 Các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình 
được quản lý trong một hệ thống. Xung đột tương 
tác giữa các quá trình được xác định và giải quyết 
một cách có hệ thống. 

 

Các quá trình mang lại kết quả có thể dự đoán 
được. 

 

 Kết quả thực hiện quá trình đạt mức trung bình 
của các tổ chức trong cùng lĩnh vực mà tổ chức 
hoạt động. 

 

4 Quản lý quá trình được tích hợp với việc triển khai 
các chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ 
chức. 

 

Hiệu lực và hiệu quả của các quá trình và sự 
tương tác giữa các quá trình được xem xét và cải 
tiến một cách hệ thống. 

 

Kết quả thực hiện quá trình vượt mức trung bình 
của các tổ chức trong cùng lĩnh vực mà tổ chức 
hoạt động. 

 

5 Tất cả các quá trình có liên quan và sự tương tác 
giữa các quá trình được quản lý chủ động, bao 
gồm các quá trình thuê ngoài, để đảm bảo rằng 
chúng có hiệu lực và hiệu quả, để đạt được các 
chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

Quá trình và tương tác giữa các quá trình được 
điều chỉnh và tối ưu hóa theo bối cảnh của tổ 
chức. 

 

Kết quả thực hiện quá trình đạt ở mức của các tổ 
chức dẫn đầu trong lĩnh vực mà tổ chức hoạt 

 



động. 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.10 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.2 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

8.2 

Xác 
định 

các quá 
trình 

1 Các quá trình được xác định không chính thức hoặc 
chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình chính, như các quá trình liên quan 
đến sự thỏa mãn của khách hàng và các hoạt động 
liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, được xác định. 

 

Sự tương tác giữa các quá trình không được xác 
định rõ. 

 

3 Các quá trình và tương tác giữa các quá trình được 
xác định để không chỉ giải quyết các hoạt động liên 
quan đến sản phẩm và dịch vụ mà còn cung cấp 
nguồn lực và các hoạt động quản lý (ví dụ: lập kế 
hoạch, đo lường, phân tích, cải tiến). 

 

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm được 
xác định được sử dụng làm đầu vào để xác định 
quá trình. 

 

4 Các quá trình và tương tác giữa các quá trình được 
xác định một cách hệ thống để đảm bảo rằng các 
đầu ra của chúng liên tục đáp ứng các nhu cầu và 
mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm 
khác. 

 

Tất cả các bên quan tâm đều được xem xét trong 
khi xác định quá trình. 

 

5 Quá trình và sự tương tác giữa các quá trình được 
xác định và thay đổi linh hoạt theo chính sách, chiến 
lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.11 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.3 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

8.3 

Trách 
nhiệm 

và 
quyền 

hạn đối 
với các 

quá trình 

1 Trách nhiệm đối với các quá trình được định rõ 
không chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Chủ quá trình được chỉ định cho từng quá trình.  

Năng lực cần thiết của những người liên quan đến 
các quá trình riêng lẻ không được xác định. 

 

3 Với từng quá trình, phân công chủ quá trình, với 
các trách nhiệm và quyền hạn xác định đối với 
việc thiết lập, duy trì, kiểm soát và cải tiến quá 
trình đó. 

 

Có chính sách để phòng tránh và giải quyết các  



tranh chấp tiềm ẩn trong việc quản lý các quá 
trình. 

Năng lực cần thiết của chủ quá trình được định rõ.  

4 Phân công chủ quá trình cho từng quá trình, với 
trách nhiệm, quyền hạn và năng lực đủ để thiết 
lập, duy trì, kiểm soát và cải tiến quá trình và sự 
tương tác của quá trình đó với các quá trình khác. 

 

Năng lực cần thiết của những người liên quan đến 
các quá trình riêng lẻ được xác định rõ ràng và 
liên tục được cải tiến. 

 

5 Trách nhiệm, quyền hạn và vai trò của chủ quá 
trình được thừa nhận trong toàn bộ tổ chức. 

 

Trách nhiệm và quyền hạn đối với sự tương tác 
giữa các quá trình được xác định rõ ràng. 

 

Nhân sự liên quan đến các quá trình riêng lẻ có đủ 
năng lực cho các nhiệm vụ và hoạt động liên 
quan. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.12 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.4 (thống nhất/liên kết) 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

8.4 

Quản lý 
quá trình 
(quản lý 
sự thống 
nhất/liên 
kết giữa 
các quá 

trình) 

1 Các quá trình được thống nhất và liên kết không 
chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Sự thống nhất/liên kết giữa các quá trình được 
thảo luận nhưng quan tâm chính của các nhà 
quản lý là các quá trình riêng lẻ. 

 

3 Mạng lưới các quá trình, trình tự và tương tác 
của chúng được thể hiện trực quan dạng đồ thị 
để hiểu vai trò của từng quá trình trong hệ thống 
và các tác động của nó trong kết quả thực hiện 
của hệ thống. 

 

Các quá trình và tương tác giữa các quá trình 
được quản lý như một hệ thống để tăng cường 
sự thống nhất/liên kết giữa các quá trình. 

 

4 Tiêu chí cho đầu ra của các quá trình được xác 
định. Năng lực và kết quả thực hiện của các quá 
trình được đánh giá và cải tiến. 

 

Các rủi ro và cơ hội liên quan đến các quá trình 
được đánh giá và các hành động cần thiết được 
thực hiện để ngăn chặn, phát hiện hoặc giảm nhẹ 
các sự kiện không mong muốn. 

 

Các quá trình và tương tác giữa các quá trình 
được xem xét thường xuyên và các hành động 
phù hợp được thực hiện để cải tiến chúng và để 
hỗ trợ các quá trình ổn định và hiệu lực. 

 

5 Năng lực và kết quả thực hiện của các quá trình 
là đủ để đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả 
kết quả thực hiện mà hệ thống mong đợi. 

 

Các nhóm hoặc ủy ban liên kết đa chức năng 
dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất tạo 
thuận lợi cho việc xem xét và cải tiến các quá 

 



trình của họ. 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.13 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.4 (đạt được kết quả thực hiện cao hơn) 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

8.4 

Quản lý 
quá trình 
(đạt được 

kết quả 
thực hiện 
cao hơn) 

1 Quá trình và sự tương tác của chúng được cải 
tiến không chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Cải tiến quá trình và tương tác giữa các quá trình 
liên quan không chặt chẽ với các chính sách, 
chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

3 Các quá trình và tương tác giữa các quá trình 
được cải tiến dựa trên các chính sách, chiến 
lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

Việc đạt được các mục tiêu cải tiến quá trình và 
tương tác giữa các quá trình được xem xét 
thường xuyên. 

 

4 Các quá trình và tương tác giữa các quá trình 
được cải tiến một cách hệ thống để đạt được các 
chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

Các kế hoạch hành động để đạt các mục tiêu 
được xác định, có tính đến các nguồn lực cần 
thiết và tính sẵn có của chúng. 

 

Mọi người được tạo động lực tham gia vào các 
hoạt động cải tiến và đề xuất cơ hội cải tiến trong 
các quá trình mà họ chịu trách nhiệm. 

 

5 Cải tiến quá trình và tương tác giữa các quá trình 
được quản lý động thông qua các chính sách, 
chiến lược và mục tiêu của tổ chức. 

 

Sự cần thiết phải phát triển hoặc đạt được các 
công nghệ mới, hoặc phát triển các sản phẩm và 
dịch vụ mới hoặc các tính năng của chúng, để có 
thêm giá trị, được xem xét. 

 

Việc đạt được các mục tiêu cải tiến, tiến độ của 
các kế hoạch hành động và các ảnh hưởng đến 
các chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ 
chức có liên quan được xem xét thường xuyên 
và các hành động khắc phục cần thiết được thực 
hiện. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.14 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 8.4 (duy trì mức độ) 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

8.4 

Quản lý 

1 Quá trình và tương tác giữa các quá trình được 
vận hành không chính thức hoặc chỉ thực hiện 
khi cần. 

  



quá trình 
(duy trì 
mức độ 

đạt được) 

2 Thủ tục được xác định cho các quá trình có liên 
quan nhưng không được tuân thủ tốt. 

 

Những sai lệch không phải là mối quan tâm của 
chủ quá trình. 

 

3 Các thủ tục được xác định cho mỗi quá trình, 
bao gồm các tiêu chí cho kết quả đầu ra và điều 
kiện hoạt động của nó. 

 

Thực hiện xem xét đối với việc giáo dục và đào 
tạo. 

 

Người quản lý thực hiện các hành động khắc 
phục cần thiết khi các thủ tục không được thực 
hiện. 

 

Các nguồn lực cần thiết để mọi người làm theo 
các thủ tục là sẵn có. 

 

Các quá trình được theo dõi thường xuyên để 
phát hiện sai lệch. 

 

4 Có thủ tục đảm bảo sự phù hợp của các đầu ra 
theo các tiêu chí. 

 

Mọi người có đủ kiến thức và kỹ năng để làm 
theo các thủ tục và hiểu được tác động của việc 
không tuân theo các thủ tục. 

 

Xem xét được nêu ra để thúc đẩy và phòng 
ngừa lỗi của con người. 

 

 Các điểm kiểm tra và các chỉ số kết quả thực 
hiện liên quan được xác định để phát hiện sai 
lệch (chủ yếu là do thay đổi về con người, thiết 
bị, phương pháp, vật liệu, đo lường và môi 
trường hoạt động của các quá trình) và thực hiện 
các hành động thích hợp khi cần. 

 

5 Hệ thống để xác định kiến thức và kỹ năng cần 
thiết cho từng quá trình, đánh giá kiến thức và kỹ 
năng của người vận hành quá trình và cung cấp 
trình độ chuyên môn cho việc vận hành quá trình 
được thiết lập. 

 

Mọi người được tham gia vào việc phát triển 
hoặc sửa đổi các thủ tục. 

 

Rủi ro và cơ hội trong các thủ tục được xác định, 
đánh giá và làm giảm bằng cách cải tiến các thủ 
tục. 

 

Các thay đổi trong quá trình được làm rõ và chia 
sẻ để ngăn ngừa sai lệch. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.15 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.1 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.1 

Quản lý 
nguồn lực 

-  Khái 
quát 

1 Các quá trình để quản lý nguồn lực hỗ trợ hoạt 
động trong tổ chức được thực hiện không chính 
thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

Một số quá trình quản lý nguồn lực để hỗ trợ việc 
đạt được các mục tiêu được xác định. 

 



2 Hỗ trợ việc sử dụng hiệu lực và hiệu quả các 
nguồn lực được xác định một cách hạn chế. 

 

Đưa ra cách tiếp cận cơ bản để xem xét các rủi 
ro và cơ hội, bao gồm các tác động của việc 
không có đủ nguồn lực một cách kịp thời. 

 

Các quá trình chính để xác định và quản lý các 
nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu 
của tổ chức được xác định. 

 

Việc sử dụng hiệu lực và hiệu quả các nguồn lực 
không được xác định rõ. 

 

Có quá trình quản lý nguồn lực và tương tác để 
khai thác và phân bổ nguồn lực, phù hợp với 
mục tiêu tổ chức. 

 

3 Một số quá trình bao gồm cách tiếp cận để áp 
dụng hiệu lực và hiệu quả các nguồn lực. 

 

Quá trình quản lý nguồn lực và tương tác để khai 
thác và phân bổ nguồn lực, phù hợp với mục tiêu 
tổ chức, được triển khai có hệ thống. 

 

4 Các kiểm soát để hỗ trợ việc sử dụng hiệu lực và 
hiệu quả các nguồn lực trong tất cả các quá trình 
được thiết lập. 

 

Khả năng tiếp cận các nguồn lực được cung cấp 
từ bên ngoài được tổ chức xác nhận. 

 

Các nhà cung cấp bên ngoài được tổ chức 
khuyến khích để thực hiện các cải tiến về việc sử 
dụng hiệu lực và hiệu quả các nguồn lực. 

 

Có quá trình hoạch định chiến lược để khai thác 
và phân bổ các nguồn lực phù hợp với các mục 
tiêu của tổ chức để đạt được kết quả thực hiện 
có hiệu lực và hiệu quả trong việc hỗ trợ cho sự 
thành công bền vững. 

 

5 Việc sử dụng các nguồn lực do bên ngoài cung 
cấp cho thấy sự cải tiến liên tục. 

 

Có những sáng kiến chung với các nhà cung cấp 
bên ngoài để đánh giá và kết hợp các cải tiến và 
thúc đẩy đổi mới trong việc sử dụng các nguồn 
lực. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.16 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.2 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.2 

Con 
người 

1 Người có năng lực, tham gia, được trao quyền 
và tạo động lực được coi là một nguồn lực không 
chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

Phát triển năng lực được cung cấp không chính 
thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

 

2 Các quá trình để thu hút người có năng lực, 
tham gia, trao quyền và có động lực được thực 
hiện. 

 

Các quá trình để xác định, phát triển, đánh giá và  



cải tiến nguồn lực là rõ ràng trong một số trường 
hợp. 

Một vài xem xét năng lực đã được thực hiện.  

3 Cách tiếp cận theo kế hoạch, minh bạch, đạo 
đức và có trách nhiệm xã hội được áp dụng ở tất 
cả các cấp trong toàn tổ chức. 

 

Xem xét và đánh giá hiệu lực của các hành động 
được thực hiện đảm bảo năng lực cá nhân (cả 
ngắn và dài hạn) phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn 
và mục tiêu. 

 

4 Thông tin, kiến thức và kinh nghiệm được chia 
sẻ để cung cấp sự phát triển cá nhân. 

 

Học hỏi, chuyển giao kiến thức và làm việc theo 
nhóm trong tổ chức là rõ ràng. 

 

Phát triển năng lực được cung cấp để phát triển 
kỹ năng cho sự sáng tạo và cải tiến. 

 

Mọi người nhận thức được năng lực cá nhân của 
họ và khi nào có thể đóng góp tốt nhất vào cải 
tiến của tổ chức. 

 

Hoạch định nghề nghiệp được phát triển tốt.  

5 Kết quả đạt được cho những người có năng lực, 
tham gia, được trao quyền và có động lực được 
chia sẻ và so sánh tốt với các tổ chức khác. 

 

Mọi người trong tổ chức tham gia vào xây dựng 
các quá trình mới. 

 

Các thực hành tốt nhất được công nhận.  

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.17 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.3 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.3 

Tri thức 
của tổ 
chức 

1 Các quá trình để nắm giữ cơ sở hiện tại của tri 
thức của tổ chức là không chính thức hoặc chỉ 
thực hiện khi cần. 

  

Các quá trình để phát triển tri thức của tổ chức 
không chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

 

2 Có một số quá trình để duy trì và bảo vệ tri thức 
của tổ chức được lập thành văn bản. 

 

3 Có các hoạt động để xác định liệu có tồn tại tri 
thức hiện hữu hoặc tri thức ngầm hay không và 
một số hoạt động được lập thành văn bản. 

 

Có các quá trình để nhận biết thông tin quan 
trọng và đảm bảo phân phối có hiệu lực các 
thông tin này trong toàn bộ vòng đời của sản 
phẩm và/hoặc dịch vụ có liên quan. 

 

4 Có các quá trình để thu thập và phân tích dữ liệu 
cạnh tranh. 

 

Có các quá trình để đánh giá sự hiểu biết của 
nhân viên về tri thức có liên quan của tổ chức. 

 

Có các phương pháp cho chủ quá trình để đánh  



giá năng lực trong việc vận dụng các quá trình. 

Có các phương pháp xác định và trao đổi thông 
tin về vai trò của chủ quá trình trong việc quản lý 
nhân viên. 

 

5 Có các quá trình để thu thập và phân tích dữ liệu 
từ các bên quan tâm. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.18 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.4 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.4 

Công 
nghệ 

1 Những tiến bộ trong công nghệ hiện tại được 
thực hiện không chính thức hoặc chỉ thực hiện 
khi cần. 

  

2 Có một số quá trình để xác định các đổi mới và 
phát triển công nghệ mới nhất trong tổ chức hoặc 
các lĩnh vực liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 
đến tổ chức. 

 

3 Có các quá trình đánh giá các lợi ích, rủi ro và cơ 
hội cho các sáng kiến được xác định và các công 
nghệ nổi bật được đưa ra và hỗ trợ sự phù hợp 
của các chiến lược sản phẩm và/hoặc dịch vụ. 

 

Có các quá trình để ước tính chi phí/lợi ích của 
việc áp dụng các cải tiến phù hợp và/hoặc các 
công nghệ mới xuất hiện. 

 

Có các quá trình để đánh giá khả năng tiêu thụ ở 
thị trường của các sáng kiến và/hoặc các công 
nghệ mới xuất hiện được lựa chọn. 

 

4 Tri thức của tổ chức và khả năng nguồn lực cần 
thiết để thích ứng với các đổi mới và/hoặc thay 
đổi công nghệ hay các tiến bộ được đặt ra. 

 

Có các quá trình để đánh giá các rủi ro và cơ hội 
của việc chấp nhận các đổi mới và/hoặc thay đổi 
công nghệ hoặc tiến bộ đã chọn. 

 

5 Có các quá trình để xem xét nhu cầu của các 
bên quan tâm và cung cấp một loạt các đổi mới 
như là các giải pháp để đáp ứng mong đợi của 
khách hàng. 

 

Tổ chức thực hiện các biện pháp để thông báo 
kịp thời về các công nghệ và phương pháp mới 
và lợi ích có thể có của chúng. 

 

Tác động của công nghệ mới và thực hành mới 
được theo dõi và đánh giá thường xuyên, có tính 
đến các ảnh hưởng nội bộ và bên ngoài, bao 
gồm các bên quan tâm và môi trường. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.19 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.5 



Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.5 

Cơ sở hạ 
tầng và 

môi 
trường 

làm việc 

1 Nhu cầu về cơ sở hạ tầng và môi trường làm 
việc được giải quyết không chính thức hoặc chỉ 
thực hiện khi cần. 

  

2 Có một số quá trình để giải quyết nhu cầu về cơ 
sở hạ tầng và môi trường làm việc. 

 

3 Có các quá trình giải quyết rủi ro và cơ hội có thể 
áp dụng và thực hiện các hoạt động để xác định, 
phân bổ, cung cấp, đo lường hoặc theo dõi, cải 
tiến, duy trì và bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi 
trường làm việc. 

 

4 Có quá trình thực hiện các kỹ thuật nâng cao để 
cải tiến kết quả thực hiện và đảm bảo hiệu quả 
tối đa trong việc sử dụng cơ sở hạ tầng và nguồn 
lực môi trường làm việc. 

 

Các quá trình này được vận hành một cách chủ 
động và đóng góp vào việc đạt được các mục 
tiêu của tổ chức, bao gồm kết quả thực hiện các 
yêu cầu luật định và chế định. 

 

5 Cách thức mà cơ sở hạ tầng và môi trường làm 
việc được quản lý trở thành một đóng góp quan 
trọng trong việc đạt được kết quả mong muốn. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.20 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.6 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết 
quả/Nhận 

xétb 

9.6 

Nguồn lực 
do bên 
ngoài 

cung cấp 

1 Khái niệm về quan hệ đối tác với các nhà cung cấp 
bên ngoài không chính thức hoặc chỉ thực hiện khi 
cần. 

  

Các nhà cung cấp bên ngoài được xem là tạm thời 
và tổ chức không thấy có giá trị trong việc phát triển 
các mối quan hệ. 

 

2 Có sự hiểu biết hạn chế về giá trị trong việc thường 
xuyên có các nhà cung cấp bên ngoài sẽ đảm bảo 
một nguồn cung ổn định. 

 

3 Có mối quan hệ làm việc tốt giữa hai tổ chức, cùng 
việc trao đổi thông tin thường xuyên về các vấn đề 
liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ được cung 
cấp. 

 

4 Lãnh đạo cao nhất cam kết phát triển mối quan hệ 
chặt chẽ với các nhà cung cấp bên ngoài, với các 
hành động để phát triển điều này ở quản lý cấp 
trung, nơi việc hợp tác chặt chẽ được thực hiện. 

 

Một số dự án phối hợp được thực hiện vì nó liên 
quan đến quá trình thực hiện sản phẩm cụ thể. 

 

5 Cả hai tổ chức đều hiểu đầy đủ giá trị của mối quan 
hệ. 

 

Có sự tương tác chặt chẽ giữa các nhân sự quản lý  



cấp cao trong hai tổ chức. 

Có chia sẻ một số thông tin thương mại nhạy cảm có 
liên quan. 

 

Cả hai tổ chức đều tham gia vào các dự án phát triển 
kinh doanh có lợi ích chung. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.21 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 9.7 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

9.7 

Tài 
nguyên 

thiên 
nhiên 

1 Không quản lý tài nguyên thiên nhiên.   

Tổ chức sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo yêu 
cầu của các quá trình của họ mà không xem xét 
các tác động tiềm ẩn đến sản phẩm và dịch vụ 
của họ trong tương lai. 

 

2 Tổ chức thực hiện một số thực hành tốt trong 
ứng dụng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện 
tại của mình. 

 

3 Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên được điều 
chỉnh trong chiến lược hệ thống quản lý của tổ 
chức. Có một số bằng chứng về việc cải tiến việc 
sử dụng thực tế và giảm thiểu tác động tiềm ẩn 
của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

 

4 Tổ chức thừa nhận trách nhiệm của mình đối với 
xã hội trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

 

Tổ chức đã thực hiện một số thực hành tốt nhất 
trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện 
tại. 

 

5 Tổ chức thừa nhận trách nhiệm của mình đối với 
xã hội trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên 
liên quan đến vòng đời của sản phẩm và dịch vụ. 

 

Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên được phổ 
biến rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của tổ 
chức. 

 

Tổ chức giải quyết cả việc sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên ở hiện tại và tương lai theo yêu cầu 
của các quá trình của tổ chức. 

 

Tổ chức nhận thức được các xu hướng và công 
nghệ mới để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên, và liên quan đến nhu cầu và mong đợi của 
các bên quan tâm. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.22 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.1 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 



10.1 

Phân tích 
và đánh 

giá kết quả 
thực hiện 

của tổ 
chức - 

Khái quát 

1 Sự cần thiết để cập nhật và hiểu rõ bối cảnh, 
chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ chức 
được xác định không chính thức hoặc chỉ thực 
hiện khi cần. 

  

2 Một số thông tin về kết quả thực hiện của tổ 
chức, tình trạng hoạt động và nguồn lực nội bộ, 
những thay đổi trong các vấn đề bên ngoài và 
nội bộ, nhu cầu và mong đợi của các bên quan 
tâm được thu thập và phân tích để cập nhật và 
hiểu bối cảnh, chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức. 

 

3 Thông tin có sẵn được thu thập để cập nhật và 
hiểu bối cảnh, chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức theo cách được lên hoạch định 

 

4 Dựa trên phân tích toàn diện và xem xét các 
thông tin có sẵn, sự cần thiết phải cập nhật và 
hiểu rõ bối cảnh, chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức được xác định. 

 

5 Một phương pháp tiếp cận có hệ thống được 
thiết lập để thu thập, phân tích và xem xét thông 
tin có sẵn và xác định sự cần thiết để cập nhật 
và hiểu về bối cảnh, chính sách, chiến lược và 
mục tiêu của tổ chức và xác định cơ hội cải tiến, 
học hỏi và đổi mới hoạt động lãnh đạo của tổ 
chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.23 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.2 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

10.2 

Chỉ số 
đánh giá 
kết quả 

thực hiện 

1 Chỉ các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cơ bản 
(ví dụ: chỉ tiêu tài chính, giao hàng đúng hạn, số 
lượng khiếu nại của khách hàng, cảnh báo pháp 
lý, tiền phạt) được sử dụng. 

  

Dữ liệu không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.  

2 Có một bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện giới 
hạn liên quan đến chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức và các quá trình chính. 

 

Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện chủ yếu dựa 
trên việc sử dụng dữ liệu nội bộ. 

 

Các quyết định được hỗ trợ một phần bởi các chỉ 
số đánh giá kết quả thực hiện chính có thể đo 
lường (KPIs). 

 

3 Tiến bộ trong việc đạt được các kết quả đã hoạch 
định đối với các chính sách, chiến lược và mục 
tiêu trong các quá trình và chức năng có liên 
quan được xác định và theo dõi bởi các chỉ số 
đánh giá kết quả thực hiện thực tế. 

 

Nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên 
quan tâm khác được tính đến khi lựa chọn KPI có 
thể đo lường được. 

 

Các quyết định được hỗ trợ đầy đủ bởi các KPI 
đáng tin cậy, có thể sử dụng và có thể đo lường 

 



được. 

4 Các KPI có thể đo lường được lựa chọn một 
cách hệ thống để theo dõi tiến độ đạt được các 
kết quả được hoạch định đạt được theo sứ 
mệnh, tầm nhìn, chính sách, chiến lược và mục 
tiêu, ở tất cả các cấp và trong tất cả các quá trình 
và chức năng có liên quan trong tổ chức, thu thập 
và cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá kết 
quả thực hiện và hiệu lực của việc ra quyết định. 

 

Các KPI có thể đo lường cung cấp thông tin 
chính xác, đáng tin cậy và có thể sử dụng, để 
thực hiện các kế hoạch hành động khi kết quả 
thực hiện không phù hợp với mục tiêu, hoặc cải 
tiến và đổi mới hiệu quả và hiệu lực của quá 
trình. 

 

5 Một quá trình được thiết lập để theo dõi tiến độ 
đạt được các kết quả theo hoạch định và đưa ra 
các quyết định bằng cách sử dụng các KPI có thể 
đo lường được. 

 

Các KPI có thể đo lường sẽ góp phần vào các 
quyết định chiến lược và chiến thuật tốt. 

 

Thông tin liên quan đến rủi ro và cơ hội được 
xem xét khi lựa chọn KPI có thể đo lường được. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.24 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.3 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

10.3 

Phân tích 
kết quả 

thực hiện 

1 Kết quả thực hiện của tổ chức được phân tích 
một cách không chính thức hoặc chỉ thực hiện 
khi cần. 

  

2 Phân tích chỉ giới hạn ở kết quả thực hiện của tổ 
chức. 

 

Một số công cụ thống kê cơ bản được sử dụng.  

3 Kết quả thực hiện của tổ chức được phân tích để 
xác định các vấn đề và cơ hội tiềm năng. 

 

Một quá trình phân tích có hệ thống được hỗ trợ 
bởi việc sử dụng rộng rãi các công cụ thống kê. 

 

4 Kết quả thực hiện của tổ chức được phân tích 
để: 

- xác định sự không đầy đủ của nguồn lực; 

- xác định việc không đủ hoặc không có hiệu lực 
về năng lực, tri thức của tổ chức và hành vi 
không phù hợp; 

- xác định tri thức mới cần thiết của tổ chức; 

- nhận biết các quá trình và hoạt động thể hiện 
kết quả thực hiện nổi bật có thể được sử dụng 
làm mô hình để cải tiến các quá trình khác. 

 

Hiệu lực của quá trình phân tích được nâng cao 
bằng cách chia sẻ kết quả phân tích với các bên 
quan tâm. 

 



5 Kết quả thực hiện của tổ chức được phân tích 
toàn diện để xác định các thế mạnh tiềm năng 
được khuyến khích liên quan đến các hoạt động 
lãnh đạo của tổ chức, cũng như điểm yếu trong 
vai trò lãnh đạo và hoạt động của tổ chức, bao 
gồm: 

- thiết lập chính sách và trao đổi thông tin; 

- quản lý các quá trình; 

- quản lý các nguồn lực; 

- cải tiến, học hỏi và đổi mới. 

 

Đối với phân tích, một khuôn khổ rõ ràng để 
chứng minh mối tương quan giữa vai trò lãnh 
đạo, hoạt động và tác động của chúng đối với kết 
quả thực hiện của tổ chức được sử dụng. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.25 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.4 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

10.4 

Đánh giá 
kết quả 

thực hiện 

1 Kết quả thực hiện của tổ chức được đánh giá 
một cách không chính thức hoặc chỉ thực hiện 
khi cần. 

  

2 Có đánh giá hạn chế về kết quả thực hiện của tổ 
chức. 

 

Lãnh đạo cao nhất hỗ trợ việc nhận biết và ban 
hành các thực hành tốt nhất. 

 

Một số sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh chính 
được đánh giá và so sánh. 

 

3 Các kết quả đạt được về kết quả thực hiện của 
tổ chức được đánh giá dựa trên các mục tiêu áp 
dụng. 

 

Kết quả thực hiện của tổ chức được đánh giá từ 
quan điểm về nhu cầu và mong đợi của khách 
hàng. 

 

Kết quả thực hiện của tổ chức được đánh giá 
bằng cách so sánh với chuẩn đối sánh được 
thiết lập hoặc được thống nhất. 

 

4 Khi các mục tiêu chưa đạt được, các nguyên 
nhân được điều tra với việc xem xét thích hợp 
việc triển khai các chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức và quản lý nguồn lực của tổ 
chức. 

 

Kết quả đánh giá được hiểu một cách toàn diện 
và việc giải quyết mọi cách biệt được xác định 
được ưu tiên dựa trên tác động của chúng tới 
các chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ 
chức. 

 

Việc đạt được cải tiến về kết quả thực hiện của 
tổ chức được đánh giá từ góc nhìn dài hạn. 

 

Kết quả thực hiện của tổ chức được đánh giá từ 
quan điểm về nhu cầu và mong đợi của tất cả 

 



các bên quan tâm. 

5 Đối sánh chuẩn được sử dụng một cách có hệ 
thống như một công cụ để xác định cơ hội cải 
tiến, học hỏi và đổi mới. 

 

Tổ chức thường xuyên được các đơn vị bên 
ngoài mời làm đối tác đối sánh chuẩn. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.26 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.5 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

10.5 

Đánh giá 
nội bộ 

1 Đánh giá nội bộ được thực hiện như là cách ứng 
phó các vấn đề, khiếu nại của khách hàng,... 

  

Dữ liệu được thu thập chủ yếu được sử dụng để 
giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ. 

 

2 Đánh giá nội bộ cho các quá trình chính được 
thực hiện thường xuyên. 

 

Dữ liệu thu thập được sử dụng một cách có hệ 
thống để xem xét việc quản lý các quá trình. 

 

Dữ liệu thu thập được bắt đầu được sử dụng 
trong cách thức phòng ngừa. 

 

3 Đánh giá nội bộ được thực hiện một cách nhất 
quán, bởi nhân sự có năng lực không tham gia 
vào hoạt động đang được kiểm tra, phù hợp với 
kế hoạch đánh giá. 

 

Đánh giá nội bộ xác định các vấn đề, sự không 
phù hợp và rủi ro, cũng như theo dõi tiến độ 
trong việc kết thúc các vấn đề, sự không phù hợp 
và rủi ro được xác định trước đó 

 

4 Các vấn đề, sự không phù hợp và rủi ro được 
xác định được phân tích toàn diện để xác định 
điểm yếu trong hệ thống quản lý. 

 

Đánh giá nội bộ tập trung vào việc xác định các 
thực hành tốt (có thể được xem xét để sử dụng 
trong các lĩnh vực khác của tổ chức) cũng như 
các cơ hội cải tiến. 

 

5 Một quá trình được thiết lập để xem xét tất cả 
các báo cáo đánh giá nội bộ để xác định các xu 
hướng có thể yêu cầu các hành động khắc phục 
trong toàn bộ tổ chức hoặc cơ hội cải tiến. 

 

Tổ chức lôi kéo các bên quan tâm khác vào các 
cuộc đánh giá của mình, để giúp xác định các cơ 
hội bổ sung để cải tiến. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.27 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.6 

Điều Mức độ phát triển Kết luận 



khoản 
Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 

xétb 

10.6 

Tự đánh 
giá 

1 Tự đánh giá không được thực hiện.   

2 Tự đánh giá là có giới hạn, không chính thức 
hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

 

3 Tự đánh giá được tiến hành một cách nhất quán 
và kết quả được sử dụng để xác định sự phát 
triển của tổ chức và cải tiến kết quả thực hiện 
tổng thể của tổ chức. 

 

4 Tự đánh giá được sử dụng để xác định điểm 
mạnh và điểm yếu của tổ chức, cũng như các 
thực hành tốt nhất của tổ chức, cả ở cấp độ tổng 
thể và ở cấp độ các quá trình riêng lẻ. 

 

Tự đánh giá giúp tổ chức ưu tiên, lập kế hoạch 
và thực hiện các cải tiến và/hoặc đổi mới. 

 

5 Tự đánh giá được tổ chức thực hiện ở tất cả các 
cấp. 

 

Các yếu tố của hệ thống quản lý được hiểu một 
cách toàn diện, dựa trên mối quan hệ giữa các 
yếu tố và tác động của chúng đối với sứ mệnh, 
tầm nhìn, giá trị và văn hóa của tổ chức. 

 

Kết quả tự đánh giá được truyền đạt tới những 
người có liên quan trong tổ chức và được sử 
dụng để chia sẻ sự hiểu biết về tổ chức và định 
hướng tương lai của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.28 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 10.7 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

10.7 

Xem xét 

1 Có một cách tiếp cận được thực hiện mà không 
được lên kế hoạch trước đó đối với việc xem xét. 

  

Khi xem xét được thực hiện, nó thường mang 
tính đối phó 

 

2 Các xem xét được tiến hành để đánh giá sự tiến 
bộ trong việc đạt được các chính sách, chiến 
lược và mục tiêu, và để đánh giá kết quả thực 
hiện của hệ thống quản lý. 

 

Các dự án có liên quan và các hành động cải tiến 
được đánh giá trong quá trình xem xét để đánh 
giá tiến độ so với kế hoạch và mục tiêu của 
chúng. 

 

3 Các xem xét có hệ thống về các chỉ số KPI có 
thể đo lường và các mục tiêu liên quan được 
thực hiện theo các khoảng thời gian được hoạch 
định định kỳ để các xu hướng được xác định, 
cũng như đánh giá tiến triển của tổ chức trong 
việc đạt được các chính sách, chiến lược và mục 
tiêu của tổ chức. 

 

Khi các xu hướng bất lợi được xác định, có ngay 
hành động đối với các xu hướng đó. 

 

Xem xét cho phép đưa ra quyết định dựa trên  



bằng chứng. 

4 Thông tin, kết quả từ đo lường kết quả thực hiện, 
đối sánh chuẩn, phân tích và đánh giá, đánh giá 
nội bộ và tự đánh giá, được xem xét toàn diện để 
xác định cơ hội cải tiến, học hỏi và đổi mới, cũng 
như xác định bất kỳ nhu cầu nào để thích ứng 
các chính sách, chiến lược và mục tiêu của tổ 
chức. 

 

Đầu ra từ các xem xét được chia sẻ với các bên 
quan tâm, như một cách để tạo điều kiện cho sự 
cộng tác và học hỏi. 

 

5 Các xem xét có hệ thống được sử dụng để xác 
định các cơ hội cải tiến, học hỏi và đổi mới các 
hoạt động lãnh đạo của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.29 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 11.1 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

11.1 

Cải tiến, 
học hỏi và 
đổi mới - 
Khái quát 

1 Các hoạt động cải tiến được thực hiện không 
chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

2 Các quá trình cải tiến cơ bản, bao gồm việc khắc 
phục và hành động khắc phục được thực hiện, 
dựa trên các khiếu nại của các bên liên quan. 

 

3 Các nỗ lực cải tiến, học hỏi và đổi mới có thể 
được chứng minh trong hầu hết các sản phẩm 
và một số quá trình chính. 

 

4 Các quá trình được thực hiện cho việc theo dõi 
liên tục các vấn đề bên ngoài và nội bộ có thể 
dẫn đến cải tiến, học hỏi và đổi mới, phù hợp với 
các mục tiêu chiến lược. 

 

5 Cải tiến, học hỏi và đổi mới được gắn kết như 
các hoạt động thường xuyên trong toàn bộ tổ 
chức và rõ ràng trong mối quan hệ với các bên 
quan tâm. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.30 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 11.2 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

11.2 

Cải tiến 

1 Các hoạt động cải tiến được thực hiện không 
chính thức hoặc chỉ thực hiện khi cần. 

  

Nguồn lực cần thiết để đạt được cải tiến được 
cung cấp. 

 

2 Mục tiêu cho việc cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ 
và quá trình được cung cấp. 

 

Cách tiếp cận có cấu trúc được áp dụng nhất  



quán. 

3 Trọng tâm của các quá trình cải tiến phù hợp với 
chiến lược và mục tiêu, và lãnh đạo cao nhất có 
liên quan rõ ràng trong các hoạt động cải tiến. 

 

Các kế hoạch được thiết lập để trao quyền cho 
các nhóm và cá nhân tạo ra các cải tiến có liên 
quan đến chiến lược. 

 

Các quá trình cải tiến liên tục bao gồm các bên 
quan tâm có liên quan. 

 

4 Cải tiến và đổi mới dẫn đến việc học hỏi và cải 
tiến hơn nữa. 

 

5 Trọng tâm của cải tiến kết quả thực hiện là khả 
năng học hỏi, thay đổi và đạt được thành công 
dài hạn. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.31 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 11.3 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

11.3 

Học hỏi 

1 Một số bài học được rút ra từ kết quả của các 
khiếu nại. 

  

Học hỏi chỉ trên cơ sở cá nhân, mà không có sự 
chia sẻ kiến thức. 

 

2 Việc học hỏi được tạo ra theo cách phản ứng lại 
từ phân tích có hệ thống các vấn đề và thông tin 
khác. 

 

Có các quá trình đối với việc chia sẻ thông tin và 
tri thức, nhưng vẫn theo cách thiếu chủ động. 

 

3 Lãnh đạo cao nhất hỗ trợ các sáng kiến cho việc 
học và là tấm gương cho mọi người. 

 

Có các hoạt động, sự kiện và diễn đàn được lên 
kế hoạch để chia sẻ thông tin. 

 

Các quá trình được thực hiện để xác định cách 
biệt về tri thức và cung cấp các nguồn lực cần 
thiết cho việc học tập được thực hiện. 

 

Các hệ thống được đưa ra để ghi nhận kết quả 
tích cực từ các đề xuất và bài học kinh nghiệm. 

 

4 Học hỏi được đề cập trong chiến lược và chính 
sách. 

 

Học hỏi được thừa nhận là một vấn đề quan 
trọng. 

 

Mạng lưới, kết nối và tương tác được khuyến 
khích bởi lãnh đạo cao nhất để chia sẻ kiến thức. 

 

5 Khả năng học hỏi của tổ chức tích hợp năng lực 
cá nhân và năng lực tổng thể của tổ chức. 

 

Học hỏi là nền tảng cho quá trình cải tiến và đổi 
mới. 

 

Văn hóa của tổ chức cho phép chấp nhận rủi ro 
và học hỏi từ những sai lỗi. 

 

Có sự tham gia của bên ngoài cho mục đích học  



hỏi. 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 

 

Bảng A.32 Tự đánh giá các yếu tố chi tiết của 11.4 

Điều 
khoản 

Mức độ phát triển Kết luận 

Mức độ Hạng mụca Có Kết quả/Nhận 
xétb 

11.4 

Đổi mới 

1 Có sự đổi mới hạn chế.   

Các sản phẩm và dịch vụ mới được giới thiệu 
không theo kế hoạch của quá trình đổi mới. 

 

2 Các hoạt động đổi mới dựa trên dữ liệu liên quan 
đến nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. 

 

3 Các quá trình đổi mới cho sản phẩm và dịch vụ 
mới có thể xác định những thay đổi trong các vấn 
đề bên ngoài và nội bộ, để lên kế hoạch đổi mới. 

 

Rủi ro gắn với đổi mới theo hoạch định được 
xem xét. 

 

Tổ chức hỗ trợ các sáng kiến đổi mới với các 
nguồn lực cần thiết. 

 

4 Đổi mới được ưu tiên, với sự cân nhắc cân bằng 
giữa tính cấp thiết, sự sẵn có của nguồn lực và 
chiến lược của tổ chức. 

 

Các nhà cung cấp và đối tác bên ngoài tham gia 
vào các quá trình đổi mới. 

 

Hiệu lực và hiệu quả của các quá trình đổi mới 
được đánh giá thường xuyên như là một phần 
của quá trình học hỏi. 

 

Đổi mới được sử dụng để cải tiến cách tổ chức 
hoạt động. 

 

5 Các hoạt động đổi mới dự đoán những thay đổi 
có thể xảy ra trong bối cảnh của tổ chức. 

 

Các kế hoạch phòng ngừa được xây dựng để 
tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro được xác định 
gắn với các hoạt động đổi mới. 

 

Đổi mới được áp dụng ở tất cả các cấp, thông 
qua những thay đổi về công nghệ, quá trình, tổ 
chức, hệ thống quản lý và mô hình kinh doanh 
của tổ chức. 

 

a Hạng mục được nêu trong các mức từ 3 đến 5 được dự kiến là một sự phát triển của tư duy dựa 
trên hướng dẫn được nêu trong điều được áp dụng. 

b Điều này có thể bao gồm việc thừa nhận các khía cạnh mà tổ chức đang đáp ứng một phần mức độ 
phát triển. 
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