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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý  

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ Hà Tĩnh; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về việc sửa 

đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-SNgV ngày 25/9/2020 của Sở Ngoại vụ về việc 

ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015; 

 Căn cứ điểm 5.3 Chính sách chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (kèm theo nội dung 

cụ thể). 

Điều 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên 

chức cơ quan có trách nhiệm thực hiện Mục tiêu chất lượng đã được ban hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Văn phòng  - Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Ban 

chỉ đạo ISO, Thư ký ISO, các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cùng các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, Thư ký BCĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Thái Phúc Sơn 
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