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QUYẾTĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợptiêuchuẩn quốc giaTCVNISO 9001: 2015 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN 

SỰTHỊ XÃ LONG MỸ 

 
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 

củaThủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêuchuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số1312/QĐ-BTP ngày 14/71/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc thành lập Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang; 

Căn cứ Công văn số 297/CTHADS-VP ngày 05/7/2021 về việc triển khai 

Mô hình khung Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ xác nhận của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã 

Long Mỹ về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO. 
 

QUYẾTĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã Long Mỹ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo 

quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 

các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO, công chức và người lao 

động thuộc Chi cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  Nơi nhận:                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG 

- NhưĐiều3; 

- Cục THADS tỉnh HG(đểb/c); 

- Trang TTĐT Cục THADS 

tỉnh Hậu Giang(để đăng tải); 

- LưuVP. 
 

        Đinh Thế Hiệp 
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