
UBND TỈNH LAṆG SƠN 
SỞ KHOA HOC̣ VÀ CÔNG NGHÊ ̣

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-SKHCN Laṇg Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bổ sung, bãi bỏ tài liệu hệ thống quản lý  

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn  

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 

05 tháng 3 năm 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 1377/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mới bổ sung, bị bãi bỏ tại Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO của Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn, công chức và người lao động thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- BCĐ ISO tỉnh (Chi cục TĐC); 

- Lưu: VT, TK (ISO). 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TCVN ISO 9001:2015 MỚI BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ  

TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày       / 9/2020 của 

 Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Lạng Sơn) 

 

Stt TÊN QUY TRÌNH Mã Số 
Ghi 

chú 

I 
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

THEO TCVN ISO 9001:2015 MỚI BỔ SUNG 
  

1 

Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá 

nhân có thành tích vượt trội trog hoạt động khoa học và 

công nghệ 

QT-VP-03  

2 

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức 

danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc vào năm công tác 

QT-VP-04  

II 
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

THEO TCVN ISO 9001:2015 BỊ BÃI BỎ 
  

1 
Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II) 
QT-VP-03  

2 

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 

trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu 

viên, kỹ sư (hạng III) 

QT-VP-04  

3 

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa 

học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng 

hạng, không phụ thuộc vào năm công tác 

QT-VP-06  
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