
 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-CCATVSTP Gia Lai, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo  

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

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 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 05/3/2014 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 Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 về 

việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia ISO 9001:2015 của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 396/KH-CCATVSTP ngày 05/11/2020 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm về việc Triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

sang TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc sắp xếp lại bộ máy bên trong các chi cục, ban trực 
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thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động quản lý và giải 

quyết thủ tục hành chính tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai 

(theo danh mục đính kèm).  

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

số 407/QĐ-CCATVSTP ngày 11/11/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Gia Lai về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng chức năng, các công chức thuộc 

Chi cục An toàn vệ sinh toàn thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- BCĐ ISO của Chi cục ATVSTP; 

- Đăng website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, NVTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Đang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-CCATVSTP ngày …./…./2021 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai) 

Stt Tên quy trình Mã hiệu 
Lần ban 

hành 

Phần A. Tài liệu khung Hệ thống quản lý chất lượng 

01 
Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015  
STCL 01 02 

02 
Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn 

bản 
QTBB 01 02 

03 
Quy trình nhận diện và xử lý các rủi ro, cơ 

hội  
QTBB 02 02 

04 Quy trình đánh giá nội bộ  QTBB 03 02 

05 
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và 

hành động khắc phục 
QTBB 04 02 

06 

Quy trình xem xét Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 

QTXXLĐ 02 

Phần B. Tài liệu quản lý nội bộ 

01 
Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản 

đến 
QT 01 02 

02 

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

QT 02 02 

03 

Quy trình cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối 

với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

QT 03 02 
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Stt Tên quy trình Mã hiệu 
Lần ban 

hành 

04 

Quy trình cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

QT 04 02 

05 

Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

QT 05 02 
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