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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống Quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

 
    TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH 

         

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định 510/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Công văn số 5355/BKHCN-TĐC ngày 29/12/2016 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và 

tiêu chuẩn liên quan; 

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh vê 

việc chuyên đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2021; 

Cần cứ Quyết định số 152/QĐ-KKT ngày 10/9/2019 của Ban Quản lý Khu kinh 

tê tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành và áp dụng hệ thống các tài liệu quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Xét đề nghị của Thư ký Ban chỉ đạo ISO. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiếu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh; 
Mục tiêu chất lượng ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Các phòng chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban 

hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các bộ phận chuyên môn, 
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cán bộ, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở KH&CN (để biết); 

- Trưởng ban; 
- Các Phó Trưởng ban; 

- Lưu VT, BCĐ ISO. 

TRƯỞNG BAN 

        
 

 

  



MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    18  /QĐ-KKT ngày  26 /02/2021  

của Ban Quản lỷ Khu kỉnh tế tỉnh Hà Tĩnh) 

1. 100% nhiệm vụ/yêu cầu khách hàng được hoàn thành đảm bảo chất lượng, giải 

quyết nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định. 

2. 100% hồ sơ xử lý công việc được sắp xếp khoa học, dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, được 

bảo toàn theo quy định. 

3. 100% cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; nhiệt tình, trung 

thực, tận tụy, trách nhiệm; có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và 

vị trí việc làm. 

4. 100% cán bộ, viên chức được đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, môi trường 

làm việc thích hợp; thấu hiểu Chính sách Chất lượng và triển khai tốt các yêu cầu 

của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các hoạt động nghiệp vụ./. 

 


