
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành áp dụng hệ thống  

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND 

tỉnh Nam Định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo HTQLCL và Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý kế hoạch và đầu tư của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định (kèm theo Danh mục HTQLCL ISO 

9001:2015). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 49/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015. 

Điều 3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực thi, 

vận hành áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở KH&CN; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, thư ký ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 107/QĐ-SKH&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2020 



UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

Danh mục HTQLCL ISO 9001:2015 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-SKH&ĐT  

ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

---------------- 
 

STT Tên tài liệu 
Mã hiệu 

QT 
Ghi chú 

01 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
MHHT  

02 Mục tiêu chất lượng MTCL  

03 Chính sách chất lượng CSCL  

04 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT.01  

05 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT.03  

06 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo QT.02  

07 Quy trình quản lý rủi ro, cơ hội QT.04  

08 
Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động 

khắc phục 
QT.05  

09 Quy trình mua sắm tài sản QT.06  

10 Quy trình Bồi thường nhà nước QT.07  

11 Quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo QT.08  

12 Quy trình tiếp nhận và thực hiện giải trình QT.09  

13 Quy trình thanh tra QT.10  

14 

Quy trình thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự 

án nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh 

QT.11  

15 

Quy trình thẩm định quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

QT.12  

16 

Quy trình thẩm định quyết định chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 

đầu tư công do địa phương quản lý thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

QT.13  



17 

Quy trình thẩm định quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C 

sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

QT.14  

18 

Quy trình thẩm định quyết định đầu tư chương trình 

đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công do địa phương 

quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch 

UBND tỉnh 

QT.15  

19 

Quy trình thẩm định quyết định điều chỉnh chương 

trình đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công do địa 

phương quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của 

chủ tịch UBND tỉnh 

QT.16  

20 
Quy trình thẩm định quyết định đầu tư dự án không 

có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý 
QT.17  

21 
Quy trình thẩm định quyết định điều chỉnh dự án 

không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý 
QT.18  

22 
Quy trình thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán dự 

án không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý 
QT. 19  

23 Quy trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu QT.20  

24 

Quy trình thẩm định trinhd quyết định chủ trương 

đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư trong 

nước thực hiện ngoài khu công nghiệp 

QT.21  

25 

Quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

của nhà đầu tư trong nước thực hiện ngoài khu công 

nghiệp 

QT.22  

26 

Quy trình thẩm định, phê duyệt văn kiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay vốn ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài 

QT.23  

27 
Quy trình thẩm định nguồn viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài (NGO) 
QT.24  

28 

Quy trình cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 

QT.25  

29 

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(đăng ký thành lập và hoạt động đối với các loại hình 

doanh nghiệp) 

QT.26  

30 
Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã 
QT.27  

31 
Quy trình tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử 

dụng đất do nhà đầu tư đề xuất 
QT.28  



32 

Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề 

xuất 

QT.29  

33 
Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất 
QT.30  

34 
Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất 
QT.31  
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