SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số:173 /QĐ-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

ăn c u t i o d c 2019;
ăn c Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng hính
phủ về việc p d ng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn T VN ISO
9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động
của c c cơ quan hành chính nhà nước;
ăn c Nghị định số 46/2017/NĐ- P ngày 21 th ng 4 năm 2017 của hính
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực gi o d c;
ăn c Thông tư 42/2012/TT-B DĐT ngày 23/11/2012 của Bộ gi o d c và Đào
tạo về ban hành quy định về tiêu chuẩn đ nh gi chất lượng gi o d c và quy trình, chu kỳ
kiểm định chất lượng gi o d c cơ sở gi o d c phổ thông, cơ sở gi o d c thường xuyên;
ăn c Quyết định số 885/QĐ-S DĐ, ngày 06/10/2021 của i m đốc Sở i o d c
và Đào tạo Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định ch c năng, nhiệm v , quyền hạn của
Trung tâm i o d c thường xuyên tỉnh;

ăn c Quyết định số 154/QĐ-GDTX ngày 27/10/2021 của i m đốc Trung
tâm DTX tỉnh về việc ban hành và p d ng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn Quốc gia T VN ISO 9001:2015;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Trung tâm DTX tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm GDTX tỉnh phù
hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số:
19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ đối với các hoạt động
trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.
Điều 3. Toàn thể cán bộ, viên chức tại Trung tâm GDTX tỉnh, các tổ chức và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT(để b/c o);
- Lưu: VT.

Nguyễn Huy Thìn

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

BẢN CÔNG BỐ
TRUNG TÂM GDTX TỈNH HÀ TĨNH
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại
Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực, hoạt động
thuộc thẩm quyền của Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh
(Theo Ph l c ban hành kèm theo Quyết định số 173 /QĐ-GDTX.
Ngày 30 tháng 11 năm 2021 của i m đốc Trung tâm DTX tỉnh Hà Tĩnh).

Bản công bố này có hiệu lưc kể từ ngày ban hành.

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021
GIÁM DỐC

Nguyễn Huy Thìn
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PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG
XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số173 /QĐ- ngày 30/11/2021
i m đốc Trung tâm DTX tỉnh Hà Tĩnh)
DTX tỉnh Hà Tĩnh)
Tên hoạt động

STT
I

Phòng Hành chính - Tổng hợp

1.

Quy tr nh Quản lý Bang tốt nghiệp THPT

2.

Quy tr nh Quản lý Chứng chỉ Tin h c

3.

Quy tr nh Mua s m tài sản, thiết bị

4.

Quy tr nh Thanh lý tài sản

5.

Quy tr nh Quản lý sử dụng thiết bị dạy h c

6.

Quy tr nh Tổ chức cuộc h p

7.

Quy tr nh Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

8.

Quy tr nh Rút hồ sơ, h c bạ

9.

Quy tr nh Quản lý văn bản đi

10.

Quy tr nh Quản lý văn bản đến

11.

Quy tr nh tiếp nhận h c viên chuyển đến

12.

Quy tr nh h c viên chuyển trường đi

II

Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng

13.

Quy tr nh Biên soạn giáo án

14.

Quy tr nh Chủ nhiệm lớp

15.

Quy tr nh tuyển sinh VLVH

16.

Quy tr nh Bồi dưỡng CBQL, giáo viên

17.

Quy tr nh Thi tin h c

III

Thanh tra

18.

Quy tr nh Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

19.

Quy tr nh Kiểm định chất lượng giáo dục

20.

Quy tr nh Xử lý h c viên vi phạm kỷ luật
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