
 

 1 

              

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý  

chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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 phù hợp Tiêu chuẩn 

quốc gia theo 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 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 10017/UBND-KGVX về việc sáp nhập HTQLCL tại 

các chi cục trực thuộc vào HTQLCL của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai và đăng ký biện pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 06 /12/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai và đăng ký biện pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo ISO và Chánh văn phòng Sở,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành danh mục tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 

9001: 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 

của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 362/QĐ-STNMT ngày 18/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3: Chánh văn phòng, Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2008, Trưởng các 
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phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: VBĐT 
- Như Điều 3; 

- Chi cục TCĐLCL (Sở KHCN); 

- TTCNTT (Công khai trên TTTĐT); 

-    Lưu: VT, Ban ISO, VPS. 

 

 

 

           GIÁM ĐỐC   
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PHỤ LỤC 

Danh mục tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi 

trường được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT ngày        tháng  12  năm 

2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 I. Toàn bộ các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) 

thuộc trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện tại Sở:  

1. Lĩnh vực Môi trường (Theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 của UBND tỉnh). 

1. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; 

  2. Quy trình giải quyết TTHC Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; 

  3. Quy trình giải quyết TTHC Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 

trường; 

  4. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết; 

  5. Quy trình giải quyết TTHC Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường 

đơn giản 

  6. Quy trình giải quyết TTHC Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá 

nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấ; 

 7. Quy trình giải quyết TTHC Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, 

cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường 

hợp Giấy xác nhận hết hạn). 

 8. Quy trình giải quyết TTHC Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, 

cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường 

hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng). 

9. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có 

phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt). 

10. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường 

hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng 

cơ quan thẩm quyền phê duyệt). 



 

 4 

11. Quy trình giải quyết TTHC Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và 

báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê 

duyệt). 

12. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có 

phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt). 

13. Quy trình giải quyết TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường 

hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một 

cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

14. Quy trình giải quyết TTHC Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại. 

15. Quy trình giải quyết TTHC Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại 

2. Lĩnh vực Đất đai:  

Thực hiện theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực đất đai và đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bảng đồ và thông tin địa chính, tổng 

hợp, khoáng sản, biển và hải đảo:  

Thực hiện theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bảng đồ và thông tin địa chính, tổng hợp, 

khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

II. Các lĩnh vực hoạt động nội bộ của cơ quan được đưa vào xây dựng 

và áp dụng HTQLCL:  

1. Quy trình Kiểm soát tài liệu;  

2. Quy trình Kiểm soát hồ sơ;  

3. Quy trình Đánh giá nội bộ;  

4. Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp;  

5. Quy trình Hành động khắc phục;  

6. Quy trình Hành động phòng ngừa;  

7. Quy trình Quản lý văn bản đi và đến;  
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8. Quy trình Xét thi đua khen thưởng;  

9. Sổ tay chất lượng. 

10. Chính sách chất lượng 

III. Các hoạt động bắt buộc của TCVN ISO 9001:2008 không yêu cầu 

xây dựng quy trình, nhưng cơ quan có xây dựng quy trình  

1. Quy trình họp xem xét lãnh đạo./. 
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