
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 80/QĐ-BDT  Khánh Hoà, ngày 17 tháng 11  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, b  sung Quy t định s  16/QĐ-BDT ng y 16/3/2018 

 về phê duyệt, ban h nh v  áp dụng các t i liệu của Hệ th ng quản lý  

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008  

tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Ho  
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HOÀ 
 

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa v  vi c  i n toàn chức năng, nhi m vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công ngh  Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ v  vi c áp dụng H  thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc h  thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 16/3/2018 của Ban Dân tộc v  

phê duy t, ban hành và áp dụng các tài li u của H  thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà. 

Xét đ  nghị của Ban Chỉ đạo ISO Ban Dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đi u chỉnh, bổ sung Quy tr nh th c hi n chính sách đối với ngư i 

c  uy tín trong đ ng bào dân tộc thi u số theo Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 

16/3/2018 của Ban Dân tộc phê duy t, ban hành các tài li u của H  thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Ban Dân tộc 

tỉnh Khánh Hoà (Danh mục tài li u bổ sung kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này c  hi u l c thi hành k  t  ngày ký ban hành. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng, các Trưởng, 

ph  phòng chuyên môn thuộc Ban chịu trách nhi m thi hành Quyết định này k  

t  ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                                 
- Như đi u 4; 

- Sở KH&CN (TT BCĐ ISO tỉnh); 

- Lưu: VT, thư ký ISO. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Đặng Văn Tuấn 



 

DANH MỤC TÀI LIỆU B  SUNG 
 Hệ th ng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn qu c gia TCVN ISO 9001:2008 

 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BDT ngày 17/11/2018 

 của Trưởng Ban Dân tộc) 

 

TT Tên t i liệu Mã hiệu 

I Quy trình giải quy t công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

1  
Quy tr nh th c hi n chính sách đối với ngư i c  uy tín 

trong đ ng bào dân tộc thi u số 

QTNB 07 - 

CSNCUT 
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