
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng  

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

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 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 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; 

 Căn cứ quyết định số 107/QĐ-SKH&ĐT ngày 26/10/2020 của Sở kế 

hoạch và Đầu tư về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001. 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 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 9001:2015 

vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 2. Các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng Iso 

9001 tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 50/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công 

bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2015. 

Ban chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc BCD ISO, các phòng/đơn vị và cán bộ, 

công chức thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở KH&CN; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, thư ký ISO. 

GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                  Trần Anh Dũng 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 108/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 



 

PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-SKH&ĐT  

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

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

TT TÊN LĨNH VỰC 

1 Lĩnh vực đầu tư công  

2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

3 Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã 

4 
Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài; Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO). 

5 Lĩnh vực thanh tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với chức năng, nhiệm 

vụ và giải quyết thủ tục hành chính chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-SKH&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 

 

 

                                                               Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

                                                                                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Trần Anh Dũng 
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