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QUYET D!NH
V vic cong b Mo hInh khung h thong quãn 1 chat ttrqng
VAN PHONG he iêDhun qu& ia TCVN ISO 9001 :2015 cho các co' quail, t chfrc
VA UBND TINH lAY NINF hJijoc h thong hành chInh nhà ntró'c ti
dla phirong
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P 7z4-Iç,' j-(C L Can cü Nghj djnh s 9512017/ND-CP ngày 16 tháng8 nãm 2017 cüa
ChInh phU quy djnh chüc näng, nhim vi, quyên hn và Ca CâU to chüc cüa B
ju4Khoa h9c và Cong ngh;
Can cü Quyt djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05 tháng 03 näm 2014 cüa
A
Thu tucmg Chmh phu ye ap ding H thong quan ly chat lucmg theo Tieu chuan
quôc gia TC\TN ISO 9001:2008 vào hoat dng cüa các ca quan, to chüc thuc h
thông hãnh chInh nhà Iliac;
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Xét d nghj cia Tng cic tru&ng Tng cic Tiêu chun Do hr&ng Chit
luqng,
QUYET f!NH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Mo hmnh khung h thng quãn 1
chat hrcing theo tiêu chuãn quôc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Ca quan, to
chüc thuc h thông hành chinh nhà nuóc t?i dja phi.rang.
Mo hInh khung h thng quãn 1 chit luqng theo tiêu chuãn quc gia TC\TN
ISO 9001:2015 cho các co quan, tO chüc thuOc h thng hành chInh nhà nithc tai
dja phuo'ng cong bô kern theo Quyêt djnh nay &rcic dàng tâi trén Trang thông tin
din tr cüa B Khoa h9c và Cong ngh (http://www.most.gov.vn) và Tong cic
Tiêu chuãn Do hx?xng Chat lucrng (http://www.tcvn.gov.vn).
Diu 2. Vic xay dirng, áp ding h thng quãn 1 chat hxcmg theo mô hInh
khung cOng bô kern theo Quyet djnh nay duçic thijc hin theo quy djnh ti Quyêt
djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05 tháng 03 nàm 2014 cüa Thu tu&ng ChInh phü
v áp drng H thông quãn i chat lucing theo Tiêu chuãn quOc gia TCVN ISO
9001:2008 vào hot dng cüa các co quan, to chüc thuc h thông hành chInh
nhà rn.r&c và Thông ttr
26/2014/TF-BK}ICN ngày 10 tháng 10 näm 2014 cüa
Bô trithng Bô Khoa h9c và Cong ngh quy djnh chi tiêt thi hânh Quyêt djnh sO
19/2014/QD-TTg ngày 05 tháng 03 nàm 2014 cüa Thu tithng ChInh phü ye áp
ding He thng quân 1 chat lucing theo Tiêu chuân quOc gia TCVN ISO
so

9001:2008 vào hoat dng cüa các cci quan, t chirc thuc h thng hânh chInh
nhà nuâc.
Diu 3. Si Khoa h9c và Cong ngh, Chi cic Tiêu chu.n Do kr&ng Cht
lircmg các tinh, thãnh phô trrc thuc Trung trong thrc hin các nhim vi theo
quy djnh tai Quyêt djnh s 19/2014/QD-TTg và Thông ttr so 26/2014/Ti'BKHCN.
Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k.
Diu 5. Tong cic truâng Tng clic Tiêu chu.n Do ltr&ng Cht luçxng, Thu
trirâng các ccr quan, to chüc và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hãnh
Quyêt djnh nay.
Trong qua trmnh áp dung h thng quãn 1 chat krçing theo Mo hInh khung,
nêu có van dê phát sinh hoc vithng mac, to chüc và Ca nhãn phãn ánh kp thñ
bang van ban ye B Khoa h9c và Cong ngh dê xem xét, diêu chinh, süa dôi, bô
sung.!.
NcinhIn:
- Thu tuàng CP (d báo cáo);
- Các Phó Thu tlr&ng CP (ct báo cáo);
- Van phàng Chmh phu (de phol hçxp);
- Các B, ca quan ngang B, cci quan thuc CP;
- UBND các tinh, thành ph6 trrc thuc 1W;
-LmiVT,ThC.
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