
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày         tháng        năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 14793/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND 

huyện về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

 Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO huyện. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành bổ sung, sửa đổi các tài liệu Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND huyện 

Thạch Hà, bao gồm các quy trình nội bộ tại cơ quan và các quy trình nội bộ thủ 

tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Quyết định của UBND tỉnh 

(Có Danh mục tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Giao toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện 

nghiên cứu, triển khai áp dụng và tuân thủ các tài liệu liên quan Quyết định này. 

Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/11/2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

14792/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo 

ISO, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổ giúp việc BCĐ ISO huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ ISO huyện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Bá Hà 
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DANH MỤC TÀI LIỆU  

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

(Bổ sung, sửa đổi kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /11/2022  

của UBND huyện Thạch Hà) 
 

 

 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 

Lần  

ban hành Ghi 

chú 
1 2 3 4 

I. CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 

1 
Quy trình sử dụng Phần mềm theo dõi nhiệm vụ 

trọng tâm online 

QT.VP.10 x     

II. CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

   LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   

 Lĩnh vực môi trường (Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 28/9/2022) 

 Thêm mới 

1 Cấp giấy phép môi trường  x     

2 Cấp đổi giấy phép môi trường  x     

3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường  x     

4 Cấp lại giấy phép môi trường  x     

 Bãi bỏ       

1 
Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế 

hoạch bảo vệ môi trường 
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