
 

 

 

 

                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

  V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng  

phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

  

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Hưng 

Yên v/v Tổ chức lại các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; 

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 TCVN 

ISO 9001:2008 (nay là tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên v/v xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-

2021 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-SKCN ngày 27/02/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ Hưng Yên v/v Xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-SGDĐT ngày 06/11/2020 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên về việc ban hành và áp dụng Hệ thống 

tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  

 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 phù 

hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản 
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tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước.  

Điều 2. Các phòng thuộc Sở, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt 

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Sở. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên; Ban chỉ đạo ISO, 

cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Sở KHCN tỉnh Hưng Yên (để p/hợp chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở; CĐN; 

- Các đơn vị giáo dục trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC, BCĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Phê 
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