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QUYẾT ĐỊNH  

  Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính Phủ về việc về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn 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 Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành 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 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành và áp dụng các văn bản, tài liệu của Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN TCVN ISO 9001:2015). 

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

435/QĐ-SNgV ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Sở Ngoại vụ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng chuyên 

môn và cán bộ công chức thuộc Sở có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ theo các 

văn bản, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015./. 

(Có Phụ lục danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Sở KH&CN;  

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SNgV ngày       tháng 6 năm 2022  

của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú 

Tài liệu hệ thống chung  

1.  Mô hình hệ thống quản lý chất lượng  MH-HTQLCL  

2.  Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ QT-01/ISO  

3.  
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục 
QT-02/ISO  

4.  Quy trình đánh giá nội bộ QT-03/ISO  

5.  Quy trình quản lý văn bản đi-đến QT-01/VP  

6.  Quy trình mua sắm quản lý tài sản công QT-02/VP  

7.  Quy trình xét thi đua khen thưởng hàng năm QT-03/VP  

8.  Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức QT-04/VP  

Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính 

1.  

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không 

gắn chíp điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ 

Ngoại giao 

QT-01/TTHC  

2.  

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

(không gắn chíp điện tử) tại cơ quan trong nước 

của Bộ Ngoại giao 

QT-02/TTHC  

3.  
Cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị 

thực tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao 
QT-03/TTHC  

4.  
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc 

thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 
QT-04/TTHC  

5.  

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính 

phủ 

QT-05/TTHC  

6.  

Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

QT-06/TTHC  

7.  

Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính phủ  

QT-07/TTHC  
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