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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn
Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động Giáo dục và Đào tạo
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc áp dụng hê ̣ thố ng quản lý chấ t lượng theo Tiêu chuẩn quố c gia TCVN ISO 9001:
2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hê ̣ thố ng hành chính Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và
Công nghệ Tiêu chuẩn quố c gia TCVN ISO 9001: 2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;
- Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Ban ISO Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điề u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tài liệu bãi bỏ trong Hệ thống
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 411/QĐSGDĐT ngày 26/4/2019 gồm Quy trình thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường
đại học tư thục, mã quy trình 69 và Quy trình thành lập và công nhận hội đồng quản trị
trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, mã quy trình 70.
Điều 2. Ban chỉ đạo ISO; Các phòng thuộc Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o tỉnh Đắk Nông
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyế t đinh
̣ này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Khoa ho ̣c và Công nghê ̣ (để biế t);
- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu VT, Ban ISO Sở.
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