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QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định 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 

(phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tại địa phương; 

 Thực hiện Kế hoạch số 842/KH-SKHCN ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Nam Định về việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện  

và cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh Nam Định; 

 Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thành phố 

về việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của UBND thành phố và cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND 

thành phố; 

 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND thành phố Nam Định (như danh mục tài liệu kèm theo quyết 

định này). 

Điều 2. Toàn bộ các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan trực thuộc  

và các cán bộ, công chức UBND thành phố có trách nhiệm đọc hiểu và thi hành công 

việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo 

TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế. Thời gian áp dụng kể 

từ ngày   /10/2019. 

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực từ ngày ký duyệt ban 

hành, mọi văn bản trước đây trái ngược với các quy định của các tài liệu này đều bị 

huỷ bỏ hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết. 

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



 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Ban chỉ đạo ISO, Thư ký ISO, các 

phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./ 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN tỉnh Nam Định; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Như  Điều 3; 

- Lưu VP, Thư ký ISO. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Hoàng Nguyên Dự         
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