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S&  4tlr  /QD-UBND Dàk Song, ngày 07 tháng 10 nám 2019 

QUYET D!NH 
'A A A A A A Ye vlçc cong bo Hç thong quan ly chat Iirçrng phu h9'p 
Tiêu chuân Quc gia TCVN ISO 9001 :2015 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN HUYN DAK SONG 

Can ci.'r Lut T chirc chinh quyên dja phung ngày 19/6/20 15; 
Can cü Quyêt djnh so 19/2014/QD-TTg, ngày 05/3/2014 cüa Thu tu&ng 

ChInh phü ye vi'c áp diing H thông quãn 1 chat krqng theo Tiêu chuân Quôc gia 
TCVN Iso 9001:2015 vào hoat  dng cüa các cci quan, to chüc thuc h thông 
hành chInh nhà nuc; 

Can cü Quyt djnh s 93 0/QD-UBND ngày 14/6/2018 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Oak Nông vêvic ban hành kê hoch xay dmg, áp diing, duy trI và câi tiên H 
thông quân 1 chat hxçing theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015 vao hot 
dng cüa các ci quan, to chüc thuc h thông bath chInh nba rnthc tinh Oak Nông 
giai doin 20 18-2020; 

Can cr Quyt djnhs: 1345/QD-UBND, ngày 26/09/2019 cüa Uy ban nhân 
dan huyn Oak Song, ye vic ban hành áp diing h thông tãi 1iu ni b trong h 
thông quán 1 chat !uqng theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015 vào hot dng 
hành chInh cüa UBND huyn Oak Song; 

Can cü biên bàn h9p dánh giá ngây 07/10/2019 cüa Ban chi do ISO huyn 
Oak Song; 

Xét d nghj cüa Ban chi do ISO huyn , tii Th trInh s 11 7/TTr-BCD ngày 
20 tháng 09 näm 2019, 

QUYET ONH: 

A A Then 1. Cong bo Hç thong quan ly chat hxçing ti Uy ban nhan dan huyçn 
Oak Song phii hçip Tiêu chuân Quôc gia TCVN ISO 9001 :20 15 theo quy dnh t.i 
Quyêt djnh so 19/2014/QD-TTg, ngày 05/3/2014 cüa Thu ftrâng ChInh phü (có 
Phii luc kern theo). 

Oiu 2. Ban Chi dao  ap diing h thng quãn 1 chit hrçmg theo tiêu chuân 
TCVN ISO 9001:2015 và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phOng HDND Va UBND huyn; Ban Chi do áp diing h thng 
quân i chat luqng theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015 (Ban chi do ISO); Thu 



Nguyn Xuân Thanh 

BAN NHAN DAN 
UTICH 

trix&ng và Ca nhân các dan vj Co lien quan chju trách nhim thi hánh Quyt djnh 
nay.!. 

Nc'i 
- S& Khoa hQc và Cong nghe; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
-LLru:VT. 



CAC LNH V 
DUQC CONG BO 

(Ban hành 

PHU LUC 
G CUA UY BAN NHAN DAN HUYN 

CHUAN QUOC GIA TCVN Iso 9001 :2015 
I1h1:  s4431/QD-UBND, ngày 0f/ 1d2019 
an dan huyn Däk Song) 

1. Quy trInh giâi quyt h so llnh vrc Ho tjch; 

2. Quy trInh giãi quy& h so I1nh virc Chirng thrc; 

3. Quy trInh giái quyt h so 11th virc Môi tru&ng — Khoáng San; 

4. Quy trinh giãi quyt h so llnh virc E)t dai; 

5. Quy trInh giãi quyt h so 11th vijc Giáo diic và dão tao; 

6. Quy trInh giãi quy& h so llnh vrc Ngthii có cong vâi each mng; 

7. Quy trInh giái quy& h so llnh vrc Bâo trq x hi; 

8. Quy trInh giãi quyt h so cAp giAy chirng nhn däng k kinh doath; 

9. Quy trinh giái quyt h so linh virc Du tix; 

10. Quy trinh giái quyt h so 11th virc Y t; 

11. Quy trInh giái quy& llnh virc Cong Thuong; 

12. Quy trInh giãi quyt h so 11th vrc Xây drng và giao thông; 

13. Quy trmnh giãi quy& h so llnh vrc Thi dua, Khen thuing; 

14. Quy trIth giãi quyt h so llnh vrc Ton giáo 

15. Quy trinh giãi quy& h so linh we Dan tc 

16. Quy trInh giãi quyt h so llnh virc Van hóa và Thông tin; 

17. Quy trInh giãi quyt h so Tip cong dan cAp huyn; 

18. Quy trIth giãi quyt Thath tra kith t xã hi; 

19. Quy trIth giái quyt TS cáo cAp huyn; 

20. Quy trIth giái quyt Khiu ni cap huyn; 

21. Quy trInh 11th we an toàn thrc phAm nông lam san và thüy san; 

22. Quy trInh giãi quyt llnh c CAp giAy chng nhn kinh t trang trai. 

'V 



CQNG HOA XA HQI CHU NCHIA VIT NAM 
DOc 1p - Ttr do - H?nh phüc 

BANG CONG BO 
UY BAN NHAN DAN IIUYEN flAK SONG 

p 7 

Cong bô H thông quãn 1 chat ltrçrng t3i Uy ban 

nhân dan huyn ljäk Song phil hçrp Tiêu chuãn Quik 

gia TCVN ISO 9001:2015 d6i vOl chfrc nàng quãn 1 

nhà ntrO'c và giãi quyêt các thu tyc hành chmnh thuc 
9 9 

thãm quyên cüa Uy ban nhãn dan huyn. 

(Theo Phi,i htc ban hánh kern theo Quyt djnh s6 i3?/QD- 
UBND, ngãy  o  /ic  /0to4±S  cüa UBND huyn) 

V 9 

Bang cong bô nay cO hiu liyc kê til' ngày k./. 

DAk Song, ngày o- tháng  AD  nàm 2019 

TM. UY BAN NHAN DAN 
U T!CH 

Nguyn Xuãn Thanh 
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