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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 
 

Căn cứ Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao trực thuộc Sở Nội vụ thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 về việc áp dụng 

HTQLCL theo 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 trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND thành phố 

về việc phê duyệt Đề án xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN 9001-2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

thành phố Đà Nẵng (Trung tâm) theo Danh mục kèm theo Quyết định này. 

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

Điều 3. Ban Chỉ đạo Xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Trung tâm, Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ và viên chức thuộc Trung tâm chịu trách 

nhiệm thực hiện Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực 

thuộc Sở KH&CN (để biết); 

- Sở Nội vụ (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC 

 Tài liệu Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-NLCLC  ngày      tháng     năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) 

 

 

Stt Tên quy trình/văn bản Ghi chú 

1. Sổ tay chất lượng STCL 

2. Chính sách chất lượng CSCL 

3. Mục tiêu chất lượng MTCL 

4. Các quy trình quản lý của Hệ thống  

a) Quy trình kiểm soát tài liệu QT.TT.01 

b) Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.TT.02 

c) Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT.TT.03 

d) Quy trình đánh giá nội bộ QT.TT.04 

đ) Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT.TT.05 

e) Quy trình hành động khắc phục QT.TT.06 

g) Quy trình tiếp nhận và trả kết quả QT.TT.07 

h) Quy định phân công nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính QĐ.TCHC.01 

i) Quy định phân công nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ QĐ.NV.01 
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