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QUYẾT ĐỊNH 

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

 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

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 guốc gia TCVN 

ISO 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 trưởng 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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TCTHADS ngày 16/11/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi 

hành án dân sự; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh 

(danh mục tài liệu kèm theo).    



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

Điều 3. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố nằm trong phạm vi áp dụng 

của Hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm quán triệt, tuân thủ và áp dụng 

trong quá trình giải quyết công việc tại đơn vị. 

Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Trà Vinh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng đã ban hành./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như điều 3 (th/hiện); 

- Tổng cục THADS (b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 
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