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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chính sách chất lượng của Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ 

quan Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG BÌNH 

 

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 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 về việc phê duyệt Kế 

hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 

2161/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số 

nội dung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014; 

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình; 

Căn cứ yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Chính sách chất lượng tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và 

PTNT Quảng Bình để thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

với phương châm “CÔNG KHAI, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ, CHẤT 

LƯỢNG”, trong đó: 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà 

nước của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Áp dụng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Chính 

phủ số vào hoạt động chuyên môn tại Sở; 
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng bộ máy, tổ chức; cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động có đủ phẩm chất, đạo đức phát huy trí tuệ, năng lực, đáp ứng 

yêu cầu công tác trong tình hình mới; 

- Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai 

và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Điều 2. Chính sách chất lượng được áp dụng đến tất cả các lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT; cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động nhận thức đầy đủ và hành động theo định hướng đã đề ra trong Chính 

sách chất lượng khi thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, thiết lập hoạt 

động chuyên môn, đảm bảo theo yêu cầu quy định và phù hợp với định hướng của 

Chính sách chất lượng này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo 

thực hiện ISO 9001:2015 Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và toàn thể cán 

bộ, công chức thuộc Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Hiệp 
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