
UBND TỈNH NINH BÌNH  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-SNN              Ninh Bình, ngày         tháng        năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu  

của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015  

tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 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 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 22/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 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; 

 Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 03 quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý xây dựng công 

trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 được bãi bỏ tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. 

(Kèm theo Danh mục bãi bỏ quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015).   
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 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng trực thuộc Sở chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Sở Khoa học và công nghệ; 

- Ban chỉ đạo ISO của Sở;  

- Lưu: VT, VP. 
              HTTM 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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DANH MỤC 

Bãi bỏ quy trình trong Hệ thống tài liệu 

của Hệ hống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN ngày       tháng      năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Stt Tên TTHC Lĩnh vực Mã hiệu 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1 
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc 
thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 
điều chỉnh 

Quản lý xây dựng 

công trình 
QT-QLXDCT-01 

2 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều 

chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) 

Quản lý xây dựng 

công trình 
QT-QLXDCT-02 

3 
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết 

kế, dự toán xây dựng điều chỉnh 

Quản lý xây dựng 

công trình 
QT-QLXDCT-03 
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