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QUYẾT ĐỊNH 

Xác nhận hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001: 2015 của Sở Giao thông vận tải 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ khoa học 
và công nghệ về việc 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 23/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo ISO Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác nhận hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo ISO Sở tham mưu Giám đốc Sở triển khai duy 
trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan. Hàng 
năm, tham mưu triển khai thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không 
phù hợp bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Trưởng các 
phòng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 
- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu: Vt.     
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