
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chính sách chất lượng của  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH  HÁNH H   

 

 Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;  

Căn cứ Q yết định số 2133/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; 

 Theo yêu cầu tại Mục 5.3 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và 

đề nghị của Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Chính sách chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Khánh Hòa để cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất 

lượng hàng năm, gồm các cam kết sau: 

1   am  ết các thủ tục h nh ch nh được t ếp nhận v       qu ết th o đ n  

qu  đ nh của pháp luật. 

2. C i tiến liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao s  h   lòn  của t  

chức  c n    n khi th c h ện thủ tục h nh ch nh t   cơ quan  

3      m nh ứn   ụn  c n  n hệ th n  t n nhằm    m   t ch  ph  h nh 

ch nh v  cun  cấp   ch vụ c n  nhanh chóng, thuận tiện và tin cậy cho n ư     n  

 oanh n h ệp. 

Điều 2.  u ết đ nh n   c  h ệu l c  ể t  n       v  tha  thế  u ết đ nh s  

      - KH   n               của   ám đ c  ở Khoa học v    n  n hệ về 

việc ph    yệt,  an hành và áp  ụng các tài  iệ  của  ệ thống q  n    chất    ng 

th o  i   ch ẩn q ốc gia  C N     9001:2008 tại  ở  hoa học và C ng nghệ 

 hánh   a. 

Điều 3.  hánh Văn phòn   ở  lãnh đ o các Phòn  đơn v  ch u trách nhiệm 

thi hành Quyết đ nh này./. 

Nơi nhận:  
-  hư   ều 3 (VB T); 

- Thư        (VB T)  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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  UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - H nh phúc 

 

  S : 102     -SKHCN       Khánh Hòa, ngày  08  tháng  7 năm 2020 
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