
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /SNN-VP Ninh Bình, ngày     tháng          năm 2021 

V/v hoàn thiện hồ sơ theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

năm 2021 để phục vụ Đoàn kiểm tra 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các Chi cục trực thuộc Sở; 

    - Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

 

Thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì 

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021; 

Công văn số 913/SKHCN-TĐC ngày 22/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc thông báo kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021. 

Để chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu 

cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại Quyết định số 1113/QĐ-

UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 913/SKHCN-TĐC ngày 

22/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo). 

- Niêm yết toàn bộ Danh mục và các quy trình HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị ở vị trí dễ nhìn, dễ quan sát; đồng thời 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). 

- Hoàn thiện hồ sơ để phục vụ Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ 

(kiểm tra qua báo cáo, kiểm tra thực tế tại đơn vị) theo quy định. 

- Nội dung kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các đơn vị trực 

thuộc Sở là một trong những tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính của tỉnh đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh năm 2021. Vì vậy, Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc 

thực hiện HTQLCL trong năm 2021. Trong quá trình kiểm tra, nếu đơn vị nào để 

Đoàn kiểm tra nhắc nhở, mà không có biện pháp và báo cáo kết quả khắc phục 

(về Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo kết 

luận của Đoàn kiểm tra thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở. 
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2. Đối với các Phòng thuộc Sở 

- Hoàn thiện tất cả các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 331/SNN-

VP ngày 18/02/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện 

duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 

2021; nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 

17/11/2021. 

- Kiểm soát, rà soát lại việc niêm yết Mục tiêu chất lượng của Sở, của 

Phòng mình tại phòng làm việc ở vị trí dễ quan sát. 

- Sau ngày 22/11/2021, kết thúc kiểm tra việc duy trì HTQLCL theo Tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các Phòng cử cán bộ 

phụ trách ISO đến Văn phòng Sở (Phòng 113) nhận lại hồ sơ của Phòng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

              TTHC 

KT. GIÁM ĐỐC 
                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Trần Văn Bách 
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