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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Sở Nông nghiệp và PTNT 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hệ thống 

quản lý chất lượng - các yêu cầu; 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc  iện t  n sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống h nh chính nh  nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đ ạn 2018-2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Điện Biên phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo 

quy định tại Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ đối với các hoạt động tại Sở gồm có 01 mô hình Hệ thống, 

quy trình chung, quy trình quản lý nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính (có Phụ lục danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế quyết định số 560/Q-SNN ngày 26/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc 

Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở KH và CN tỉnh Điện Biên; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐƯỢC 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SNN ngày        /12/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên) 

 

1. Quy trình chung 

2. Quy trình quản lý nội bộ 

3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

- Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

- Lĩnh vực Chăn nuôi - Thủy sản 

- Lĩnh vực Trồng trọt 

- Lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

- Lĩnh vực Thú y 

- Lĩnh vực Thủy lợi 

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

- Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp 

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

- Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai. 
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