
BQ NOI VU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

S& 9 /QD-BNV HàNôi, ngày L9 tháng 6 nãm 2021 

QUYET D!NH 
Vê vic ban hãnh các quy trInh ISO ni b, quy trInh ISO giãi quyêt 

A A thu tiic hanh chinh theo Tieu chuan quoc gia TCVN ISO 9001:2015 

BO TRU'O'NG BO NO! VI 

Can ci Nghj djnh so 3 4/201 7/ND-CP ngày 03/4/2017 cüa ChInh phi Quy 
djnh chic náng, nhim vu, quyên hgn và cc' cdu tc chjc cia Bó Ni vu; 

Can cii' Quyet djnh sO 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cia Thi tu'ó'ng 
ChInh phü ye viéc áp dyng He thông quán lj chat lztcing theo Tiêu chudn quOc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hogt d3ng cüa co,  quan, tO chzc thu5c h9 thông 
hành chInh nhà nithc, 

Can c& Thông tu sá 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 cia Bó trzthng 
Bó Khoa hoc và COng ngh quy djnh chi tiêt thi hành Quyêt d.inh sO 
19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cia Thu tiràng C'hInh pH ye vic áp dyng He 
thong quán chc't lztcing theo Tiêu chuOn quO'c gia TCVN ISO 9001.2008 vào 
hogt d5ng cia cc' quan, tO chu'c thu5c h6 thong hành chmnh nhà nzthc; 

Can c& Cong van so 419/BKHcN-TDC ngày 2110212018 cia Bó Khoa hoc 
vii COng nghj ye 4$ trInh chuyên di áp dyng TCVN ISO 9001:2015; 

Xét de nghj cia Chánh VánphOng, Tht071g trrc Ban Chi dgo ISO Bô N6i vy. 

QUYET D!NH: 

Dieu 1. Ban hành 30 quy trmnh ISO ni b6 và 12 quy trInh ISO giãi quyt 
thu t1ic hânh chInh cüa Bô Ni vi theo Tiêu chu.n qu6c gia TCVN 9001:2015 
(co Phu luc kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k6 tr ngày k ban hành và bãi 
bó tAt ca các quy djnh v8'  ISO do B6 Ni v11 ban hành trixóc day trái v6i quy djnh 
ti Quyt djnh nay. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Thu truóng các don vi thuc, trirc thuc Bô 
và các don vi có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. -,V' 

Noi nhIn: 
-NhLr Dieu 3; 
- Tong ciic TCDLCL, BO KH-CN (dé p/h); 
- B0 truôiig; các d/c Thfr trithng; 
- Luu: VT, VP (VTLT&KSTI'HC). 

Pham Thi Thanh Trà 
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Phy lye 
AC QUY TRINH ISO NO! BQ, ISO GIAI QUYET 

H CH!NH THEO TIEU CHUAN QUOC GIA 
VN ISO 9001:2015 CUA BO NO! VU 

I&inh so' 9 /QD -BN V ngày L9 tháng 6 nám 2021 cüa 
Bô tru&ng Bô N3i vy) 

TT Ten do'n vj/Tên Quy trinh Ma si 

I Quy trinh ISO ni b 

1 Quy trinh tao 1p ho so, trinh k, phát hành van bàn xü ! QT-VP-0 1 

van ban di cUa B( 

QT-VP-07 
2 Quy trinh xu ly van ban den cua BQ 

3 Quy trinh khen thii&ng cp Nhà nuâc
QT-VP-03 

4 Quy trinh khen thuàng thuc thm quyn cüa Bô tru&ng 

5 Quy trinh cung cp thông tin cho co quan thông tan, báo
QT-VP-05 

chi 

6 Quy trinh cong b, cong khai thu tic hành chInh cUa B6 QT-VP-06 

7 Quy trinh diu hành, quán 1 và sr diing xe 0 to QT-VP-07 

8 Quy trinh cung cap va quãn 1 tài san, trang thit bj k QT-VP-08 

thut 

9 Quy trinh to chüc hi nghj cüa Bô QT-VP-09 

10 Quy trinh xây dung vâ ban hành chu'ang trinh cong tác QT-VP-10 

näm cüa Bô Nôi vu 

11 Quy trinh xây dirng và ban hành báo cáo dinh k5', dt xut QT-VP-1 I 

cüaBONôivu 

12 Lap ke hoach du toán thu chi NSNN hang näm cüa B 0^ QT-KHTC-01 

13 Quy trinh kim tra van bàn quy phrn pháp 1ut thuc linh
QT-PC-01 

virc quàn 1 nhà ni,ràc cüa Bô 

14 Quy trinh thm djnh van bàn quy phm pháp 1ut QT-PC-02 

15 Quy trinh xây d1rng thông tu' cOa Bô tru'ng QT-PC-03 

16 Quy trinh xCr 1 don khiu nai, t6 cáo, kin nghj, phân ánh QT-TTB-0 I 



: 

17 Quy trInh thrn djnh d an thành lip, to- chirc 1i, giài th8 QT-TCBC-03. 

to chirc hành chInh, don vi sr nghip cong 1p 

18 Quy trInh giao biên che^ cOng chüc hang nàm di vi các QT-TCBC-02 

B, ngành và dja phucing 

19 Quy trInh thi tuyên cOng chirc B6 Ni vii QT-TCCB-0 1 

20 Quy trInh bo^ nhim cong chirc, viên chüc giü chirc vu lãnh QT-TCCB-02 

dao, quân 1 cp Vii thuc Bô Ni vv 

21 Quy trInh tip nhtn cong chüc vào các don vi thuc ccr QT-TCCB-03 

quan BNivii I 

22 Quy trInh diu dng cOng chrc Co quan B6 Ni vii QT-TCCB-04 

23 Quy trInh xét nâng b.c lucmg truc thai hn dôi vói cong QT-TCCB-05 

chirc Co quan Bô Ni vii do 1p thành tIch xuât sac trong 

cOng tác 

24 Quy trInh ciir cOng chirc, viên chirc Bô Ni vii tham gia QT-TCCB-06 

khóa dào tao, bM duOng trong nuOc 

25 Quy trInh xCr 1 k' 1utt cong chirc Co quan B6 Ni vu QTTCCB07 

26 Quy trInh xây dun g k hoch và to chirc thirc hin các 
QT-DT-01 

khóa bM duO'ng can b, cong chirc & nuc ngoài 

27 Quy trInh nâng bc luong và phu cap thâm niên vlxçYt QT-TL-01 

khung di vOi chuyên viên cao cap ô hi và to chtrc phi 

chInh phü 

28 Quy trInh sira di, bo^ sung dja bàn duçc hu&ng ché d6 phii QT-TL-02 
cap khuvirc 

29 Quy trInh siira di, bo^ sung dja bàn duçc hurng che^ Q phii QT-TL-03 
cap dàc bit 

30 Quy trinh sCra di, b6 sung da bàn duc hirOng che^ d6 phii QT-TL-04 
cap thu hut 

II Quy trInh ISO giãi quyt thu ttic hành chInh 

1 Quy trInh tip nhân, chuyn giao, dOn dc thirc hin và trã QT-VP-1 2 
kêt qua giâi quyt thu tiic hành chfnh tai B6 phn Mt cira 

—BôNôivu 

2 Quy trInh thành lip, giãi th, nhp, chia, diu chinh dia QT-CQDP-01 
giâi hành chInh 
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3 Quy trInh thânh 1p ban vn dng thãnh 1p hi QT-TCPCP-01 

4 Quy trInh thành 1p hi QT-TCPCP-02 

5 Quy trInh phê duyt diu 18 hi, di ten hi QT-TCPCP-03 

6 Quy trInh chia, tách; sap nh.p; hop nht hi; tr giãi the^ hi QT-TCPCP-04 

7 Quy trInh cp giy phép thành 1p và cong nhn diu 1 QT-TCPCP-05 

qu 

8 Quy trInh báo cáo t chirc dii hi thim kS', di hi bt QT-TCPCP-06 

thuing cUa hi 

9 Quy trinh cong nhn quy dü diu kin hot dng và cong QT-TCPCP-07 

nhn thãnh viên Hi dOng quân 1 qu; cong nhn thay 

dôi, bô sung thành vién Hi dông quân 1 qu5' 

10 Quy trInh thay di giy phép thành 1p và cOng nh.n diu QT-TCPCP-08 

1 (sira dôi, bô sung) qu; dOi ten qu5' 

11 Quy trmnh cho phép qu5' hoat dng trô !ai sau khi bj dInh QT-TCPCP-09 

chi có thi han hoat dng 

12 Quy trInh ha p nht, sap nhp, chia, tách qu5, ma rng QT-TC4- 10 

phm vi hoat dng, giãi the qu 


