UBND TỈNH TÂY NINH
THANH TRA TỈNH

Số: 74
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
CHÁNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Thanh tra tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-KHCN ngày 12/11/2019 của Sở Khoa học và
Công nghệ về việc hướng dẫn chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Thanh tra tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh
tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo Phụ lục
danh mục).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng,
Trưởng các phòng Nghiệp vụ, công chức và người lao động chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH và CN (để báo cáo);
- Đăng Trang thông tin điện tử
Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, thư ký ISO.
(Lịnh)

CHÁNH THANH TRA

