
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 577/QĐ-STNMT Hà Tĩnh, ngày  20   tháng 9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, sửa đổi, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý 

 chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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

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

gia TCVN ISO 9001:2008; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2943/QĐ-UBND ngày 

19/8/2021; số 2157/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 về việc công bố Danh mục và 

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể 

như sau: 

a. Bổ sung, sửa đổi 11 quy trình nội bộ, bao gồm: 

- Quản lý văn bản đi và văn bản đến; 

- Thi đua khen thưởng; 

- Quản lý tài sản cố định; 

- Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; 

- Quản lý, sử dụng phương tiện ô tô; 

- Đào tạo bồi dưỡng; 
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- Tiếp công dân; 

- Xử lý đơn thư; 

- Quy hoạch cán bộ; 

- Nâng lương thường xuyên; 

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các 

phòng, đơn vị. 

b. Bổ sung, sửa đổi quy trình thủ tục hành chính theo các Quyết định của 

UBND tỉnh: số 2943/QĐ-UBND ngày 19/8/2021; số 2157/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO, các phòng, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo);   

- Lưu VT, ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Thanh Điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


