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QUYẾT ĐỊNH  
 

  V/v ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ 

về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  

 Căn cứ điểm 5.2 Chính sách chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Ban hành “Chính sách chất lượng” theo Hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung cụ thể: 

“Công khai, minh bạch – công tâm, chính xác – đúng pháp luật, đúng hẹn” 

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức có trách nhiệm hiểu và 

thực hiện nội dung chính sách chất lượng đã được thông qua.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư 

ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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