
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số:  69  /QĐ-STP Lạng Sơn, ngày 12  tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, 

ngày 05 tháng 3 năm 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 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội 

dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh; 

Căn cứ xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc Hệ 

thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;  

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO của Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy 

định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 194/QĐ-STP ngày 05/11/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc 
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công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

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

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, công chức, viên chức, người lao 

động của Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở KH&CN; 

- Sở Nội vụ; 

- Chi cục TCĐLCL-Sở KH&CN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, Thư ký ISO.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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