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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

tại địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2019 – 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 và Quyết định số 

3369/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; 

Căn cứ xác nhận của Giám đốc Sở về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp 

dụng có hiệu lực; 

Theo đề nghị của lãnh đạo Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 09 quy trình tài liệu hệ 

thống, 124/124 TTHC và 03 thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các 

lĩnh vực hoạt động của Ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, (có Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 738/QĐ-SVHTTDL ngày 17/12/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 9001:2008. 

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng chức năng trong Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chi cục TCĐL chất lượng - Sở KHCN; 

- Website của Sở; LĐVP; 

- Lưu: VT, Quang, “pdf”. 

GIÁM ĐỐC 
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