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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH 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 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Bình sửa đổi, bổ sung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-

UBND ngày 21/4/2014; 

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

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

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Nông nghiệp và PTNT, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối 

với các lĩnh vực hoạt động tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

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

Quyết định số 742/QĐ-SNN ngày 26/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng chuyên môn; cán bộ công 

chức, viên chức Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Trần Đình Hiệp 
 
  



PHỤ LỤC: 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG BÌNH  

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số:133 /QĐ-SNN ngày  14/02/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Quảng Bình) 
 

TT Tên văn bản tài liệu Mã quản lý 

1 Chính sách chất lượng CSCL 

2 Mục tiêu chất lượng MTCL 

3 Bản mô tả Hệ thống QLCL  BMTHT 

4 Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ QT.SNN.01 

5 Quy trình đánh giá nội bộ QT.SNN.02 

6 
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc 

phục, phòng ngừa QT.SNN.03 

7 Quy trình quản lý rủi ro  QT.SNN.04 

8 
Quy trình Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 
QT.KHCN.05 

9 
Quy trình Thủ tục Công nhận lại doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
QT.KHCN.06 

10 
Quy trình Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản 

QT.QLCL.07 

11 

Quy trình Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 6 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

QT.QLCL.08 

12 

Quy trình Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn 

thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc, hoặc có 

sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 

QT.QLCL.09 

13 

Quy trình Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng 
QT.QLXDCT.10 

14 

Quy trình Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở 
QT.QLXDCT.11 

15 
Quy trình Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi 

mới công ty nông, lâm nghiệp 
QT.KHTC.12 

16 Quy trình quản lý văn bản đi, đến QT.VP.13 

17 Quy trình thanh toán nội bộ QT.VP.14 

18 Quy trình xét thi đua, khen thưởng QT.TCCB.15 

19 
Quy trình cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng 
QT.TCCB.16 



20 Quy trình tiếp công dân QT.TTr.17 

21 Quy trình xử lý đơn QT.TTr.18 

22 Quy trình giải quyết khiếu nại  QT.TTr.19 

23 Quy trình giải quyết tố cáo QT.TTr.20 

24 
Quy trình thủ tục cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn 

công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh 
QT.QLXDCT.21 

25 

Quy trình Thủ tục cho ý kiến kéo dài thời hạn sử dụng của 

công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng 

tiếp 
QT.QLXDCT.22 

26 
Quy trình Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình 
QT.QLXDCT.23 
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