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BẢN XÁC NHẬN
Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH
Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND
tỉnh Ninh Bình về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND
tỉnh Ninh Bình về ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình;
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 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 07/7/2021của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông
nghiệp và PTNT;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
XÁC NHẬN:
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
9001:2015 áp dụng, duy trì, cải tiến tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh
Bình có hiệu lực đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục
hành chính theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và mô hình khung Hệ thống quản lý
chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ./.
Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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