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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng 

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH GIA LAI 

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

hành chính nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND, ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021;  

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Gia Lai; 

Xét đề nghị của Phó Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Gia 

Lai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động 

trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

01/QĐ-SNgV ngày 31/01/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai. 

Điều 3: Ban Chỉ đạo ISO và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Sở Ngoại vụ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH và CN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

        Nguyễn Tùng Khánh 



PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NGOẠI VỤ 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TVCN ISO 9001:2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-SNgV ngày    tháng   năm 2020 của 

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai) 

 

Các lĩnh vực hoạt động được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 như sau: 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ:  

Tổng số có 02 quy trình của Văn phòng Sở gồm: 

- Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;  

- Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  

Tổng số có 04 thủ tục hành chính bao gồm: 

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I Lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế 

1 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng Chính phủ 

2 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

3 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc 

thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

4 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thukyluat.vn/tcvn/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-dcb06.html
https://thukyluat.vn/tcvn/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-dcb06.html


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BẢN CÔNG BỐ 

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH GIA LAI 

 

  

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực theo Phụ lục kèm 

theo Quyết định số …/QĐ-SNgV, ngày … tháng … năm 2020 

của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai. 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

 

Gia Lai, ngày … tháng … năm 2020 

                                                        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                      Nguyễn Tùng Khánh 
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