UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 15 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ
trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
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;
- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng
Trị về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015
của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
- t đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo ISO,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài liệu nội bộ
thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp
dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
Điều 2. Giao cho Ban Chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp
dụng và theo dõi, giám sát, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu quy
định.
Tất cả các cán bộ, công chức, người lao động của Sở Khoa học và Công
nghệ Quảng Trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo các quy trình xử lý
công việc đã được phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Chỉ đạo ISO và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ban ISO.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
(
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m o Quyế địn
144/QĐ-SKHCN. ng y 15/5/2020
Giám đ Sở K o ọ v Công ng ệ Quảng Trị)
Tên tài liệu

STT

Mã hiệu

1

Mô hình HTQLCL

MHHT

2

Chính sách chất lượng

CSCL

3

Mục tiêu chất lượng

MTCL

4

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT.HT-01

5

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.HT-02

6

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục,
phòng ngừa

QT.HT-03

7

Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội

QT.HT-04

8

Quy trình họp xem x t của Lãnh đạo

QT.HT-05

9

Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến

QT.VP-01

10

Quy trình đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ
chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

QT.VP-02

11

Quy trình thanh tra khoa học và công nghệ

QT.TT-01

12

Quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

QT.TT-02

13

Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ

QT.TC-01

14

Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điểu kiện hoạt
động giám định sở hữu công nghiệp

QT.CN-01

15

Quy trình cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

QT.CN-02

16

Quy trình cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy ph p tiến
hành công việc bức xạ

QT.CN-03

17

Quy trình cấp, cấp lại hoặc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận
doanh nghiệp KH&CN

QT.CN-04

18

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký, gia hạn, sửa đổi, bổ sung
nội dung chuyển giao công nghệ

QT.CN-05

19

Quy trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
cấp cơ sở

QT.CN-06

20

Quy trình khai báo thiết bị -Quang trong y tế

QT.CN-07

21

Quy trình hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường
KH&CN

QT.CN-08

22

Quy trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã
công nghệ

QT.CN-09

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

23

Quy trình hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

QT.CN-10

24

Quy trình thực hiện việc mua sáng chế, sáng kiến

QT.CN-11

25

Quy trình xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt
động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

QT.CN-12

26

Quy trình công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

QT.CN-13

27

Quy trình tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020

QT.CN-14

28

Quy trình cấp lần đầu, cấp lại và thay đổi, bổ sung nội dung Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN

QT.KH-01

29

Quy trình cấp lần đầu, cấp lại và thay đổi, bổ sung nội dung Giấy
chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ
chức KH&CN

QT.KH-02

30

Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh,
cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ KH&CN do
quỹ của nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tài trợ

QT.KH-03

31

Quy trình đăng ký, đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

QT.KH-04

32

Quy trình đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

QT.KH-05

33

Quy trình đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh
hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính
mạng sức khỏe con người

QT.KH-06

34

Quy trình hỗ trợ tổ chức KH&CN có hoạt động liên kết với tổ chức
ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

QT.KH-07

35

Quy trình hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi
đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ
chức KH&CN

QT.KH-08

