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QUYẾT ĐỊNH 

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

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ VỊ THANH 

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

phủ về việc 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 1816/QĐ-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc đổi tên cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vị Thanh thành 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CCTHADS ngày 09/8/2021 của Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh về việc ban hành và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ xác nhận của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị 

Thanh 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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

thành phố Vị Thanh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (có Phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO, Thủ trưởng đơn vị và công chức, 

người lao động chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và thực hiện việc áp dụng các tài liệu 

đã ban hành; thường xuyên duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo phạm vi 

đã công bố và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 

- Cục THADS tỉnh (để b/c); 

- Phó Chi cục trưởng (để biết); 

- Trang TTĐT Cục THADS 

 tỉnh Hậu Giang (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HSISO. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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