
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống  

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

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 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính Nhà nước; 

 Căn cứ Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 15/9/2018 của Bộ Khoa học 

và công nghệ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

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 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon 

Tum; Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, 

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon 

Tum, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm 

theo. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Giáo dục và 

Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống 

quản lý chất lượng; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các đơn vị hành 

chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ 

đạo phân công.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1904/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. 

 Điều 4. Các ông (bà) trưởng các các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1 (thực hiện);                                                      
- Giám đốc, các PGĐ Sở (theo dõi); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 


		2022-05-26T20:59:46+0700


		2022-05-27T09:42:38+0700


		2022-05-27T09:42:26+0700


		2022-05-27T09:42:26+0700


		2022-05-27T09:42:26+0700


		2022-05-27T09:42:26+0700


		2022-05-27T09:42:53+0700




