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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
        Số:   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Kon Tum, ngày       tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

      Về việc ban hành hệ thống tài liệu sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ  

     thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  

      TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Công Thương 

 

       GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi 

thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định 848/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, 

thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi 

ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương 

về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO của Sở Công Thương,  

QUYẾT ĐỊNH : 
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Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Danh mục tài liệu sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ” thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 áp dụng tại Sở Công Thương.  

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo ISO Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, áp dụng hệ thống tài liệu ISO 

9001:2015 và theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

Cán bộ, công chức thuộc Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện theo các quy trình xử lý công việc đã được phê duyệt.   

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Thay thế quy trình: QT QLNL-01; QT QLNL-02; QT QLNL-03; QT QLNL-

04; QT QLNL-05; QT QLNL-06; QT QLNL-23; QT QLNL-24; QT QLTM-32; QT 

QLTM-33; QT QLTM-07 Phụ lục số 01 tại Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 

29/10/2020 của Sở Công Thương về việc công bố lại hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

- Bãi bỏ quy trình: QT KTATMT-32 Phụ lục số 01 tại Quyết định số 96/QĐ-

SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc công bố lại hệ thống quản 

lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên 

môn và các cá nhân thuộc Sở Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận :  
- Như Điều 3;  

- Sở KH&CN/Chi cục ĐLCL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Như Nhất 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI THUỘC HTQLCL  

THEO TCVN ISO 9001:2015 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG KON TUM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-SCT ngày  22   tháng 01 năm 2021 

 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 
Lần sửa 

đổi 

1 
Quy trình Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các 

nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa 

phương 

QT QLNL-01 03 

2 
Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát 

điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 

03MW đặt tại địa phương 

QT QLNL-02 03 

3 
Quy trình Cấp giấy phép Hoạt động phân phối điện đến 

cấp điện áp 35kV tại địa phương 
QT QLNL-03 03 

4 
Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 
QT QLNL-04 03 

5 
Quy trình Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp 

điện áp 0,4kV tại địa phương 
QT QLNL-05 03 

6 
Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán 

lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 
QT QLNL-06 03 

7 
Quy trình Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 

điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 
QT QLNL-23 01 

8 
Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư 

vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phương 

QT QLNL-24 01 

9 Quy trình Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại QT QLTM-32 02 

10 
Quy trình Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 
QT QLTM-33 02 

11 
Quy trình Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 
QT QLTM-07 02 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC TÀI LIỆU BÃI BỎ THUỘC HTQLCL  

THEO TCVN ISO 9001:2015 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG KON TUM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-SCT ngày  22  tháng 01 năm 2021  

của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

1 
Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận 

chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 
QT KTATMT-32 

_______________ 
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