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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì  

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

61/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 19 tháng 01 năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì 

và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang năm 2021, kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở 

Tư pháp; các sở, ban ngành tỉnh và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch kèm theo Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

(Đính kèm Kế hoạch số 05 /KH-SKHCN) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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