
PHỤ LỤC: 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1078/QĐ-TĐC ngày 21 tháng 10 năm 2020 của  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Nam Định) 

 

 

TT Lĩnh vực Ghi chú 

1 Lĩnh vực Khoa học và công nghệ   

2 Lĩnh vực An toàn Bức xạ và Hạt nhân  

3 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  

4 Lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng  

5 Lĩnh vực khác  
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BẢN CÔNG BỐ 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định  

phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

và phù hợp với chức năng nhiệm vụ đáp ứng 100% thủ tục hành chính 

 áp dụng cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định 

 (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số: 1078/QĐ-SKHCN, ngày 21 

tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định) 

 

 

 

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

 
 

 

                                                Nam Định, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

                                                                    

                                                                   GIÁM ĐỐC 

                                                                

 

 

 

                                                              Mai Thanh Long 
 

 



 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1078/QĐ-SKHCN  

ngày  21  tháng 10 năm 2020  của Sở KHCN Nam Định) 

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

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

Năm 

ban 

hành 

I. Quy trình, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng  

1.  Hệ thống chất lượng HTCL 2020 

2.  Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT.01 2019 

3.  Quy trình họp xem xét của lãnh đạo QT.02 2019 

4.  Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT.03 2019 

5.  
Quy trình kiểm soát công việc không phù hợp và 

hành động khắc phục 

QT.04 
2019 

6.  Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội QT.05 2019 

II. Quy trình giải quyết TTHC 

7.  
QT thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công 

khai bản kê khai tài sản thu nhập 
QT.VP.05 2019 

8.  Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc QT.VP.06 2020 

9.  
Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường và phục hồi 

danh dự 
QT.VP.07 2020 

10.  QT bổ nhiệm giám định viên tư pháp QT.VP.08 2020 

11.  QT miễn nhiệm giám định viên tư pháp QT.VP.09 2020 

12.  
Quy trình đăng ký tổ chức hoạt động khoa học và 

công nghệ 

QT.QLKH.01 
2020 

13.  Quy trình xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh QT.QLKH.02 2019 
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14.  Quy trình quản lý đề tài KH&CN cấp tỉnh QT.QLKH.03 2019 

15.  
Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

QT.QLKH.04 
2019 

16.  
Quy trình thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước 

QT.QLKH.05 
2020 

17.  
Quy trình đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà 

nước  

QT.QLKH.06 

2020 

18.  
Quy trình giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 

quả nghiên cứu KH và phát triển công nghệ sử dụng 

NSNN 

QT.QLKH.07 

2020 

19.  

Quy trình hỗ trợ tổ chức KHCN có hoạt động liên 

kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ 

QT.QLKH.08 

2020 

20.  
Quy trình công nhận kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ do tổ chức cá nhân tự đầu 

tư nghiên cứu 

QT.QLKH.09 

2020 

21.  
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng 

chuyển giao công nghệ 

QT.QLCN.01 
2019 

22.  
Quy trình cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp 

KH&CN  

QT.QLCN.02 
2019 

23.  Quy trình quản lý các dự án KH&CN cấp tỉnh QT.QLCN.03 2019 

24.  
Quy trình hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh phí, mua 

kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, sáng chế, sáng kiến  

QT.QLCN.05 2020 

25.  
Quy trình hỗ trợ các tổ chức cá nhân chuyển giao 

công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ 
QT.QLCN.06 2020 

26.  
Quy trình xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho 

phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp KH&CN 

QT.QLCN.07 2020 

27.  
Quy trình khai báo thiết bị X Quang chẩn đoán 

trong y tế 
QT.QLCHN.01 2019 



28.  
Quy trình cấp, cấp bổ sung, sửa đổi, gia hạn, cấp lại 

giấy phép sử dụng thiết bị X Quang y tế, cấp chứng 

chỉ nhân viên bức xạ 

QT.QLCHN.02 2019 

29.  
Quy trình cấp, cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp 
QT.QLCHN.03 2020 

30.  
Quy trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 

hạt nhân cấp cơ sở 
QT.QLCHN.04 2020 

31.  
Quy trình tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì 

dự án thuộc chương trình tài sản trí tuệ GĐ 2016-

2020 

QT.QLCHN.05 2020 

32.  
Quy trình đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết 

quả thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ GĐ 2016-2020 

QT.QLCHN.06 2020 

33.  
Quy trình thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực 

hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ GĐ 2016-2020 

QT.QLCHN.07 2020 

34.  
Quy trình đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá 

trình thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ GĐ 2016-2020 

QT.QLCHN.08 2020 

35.  
Quy trình đặt và tặng giải thưởng về KHCN của tổ 

chức cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam 

QT.QLCHN.09 2020 

36.  
Quy trình đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu KH 

và phát triển công nghệ được mua bằng NSNN  
QT.QLCHN.10 2020 

37.  Quy trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo QT.TTra.02 2019 

38.  

QT tiếp nhận yêu cầu  giải trình và thực hiện việc 

giải trình 

 

QT.TTra.03 2019 

III. Quy trình quản lý nội bộ  

39.  Quy trình thực hiện các thủ tục theo cơ chế một cửa   QT.VP.01 2020 

40.  Quy trình quản lý văn bản đi, đến QT.VP.02 2020 

41.  Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu  QT.VP.03 2020 

42.  Quy trình đánh giá công chức, viên chức hàng năm QT.VP.04 2019 



43.  Quy trình thanh tra QT.TTra.01 2019 

44.  
Quy trình Quản lý dự án Chương trình Nông thôn 

miền núi trên địa bàn tỉnh Nam Định 

QT.QLCN.04 
2019 

45.  
Quy trình tạm ứng thanh quyết toán các đề tài, dự 

án KHCN   

QT.KHTC.01 
2020 

46.  
Quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

cấp huyện 

QT.KHCNCS.01 
2019 
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