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QUYẾT ĐỊNH 

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

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QLXD & CL CTGT 

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 Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

QLXD & CL CTGT; 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-CQLXD ngày 12/11/2020 của Cục trưởng Cục 

QLXD & CL CTGT về việc điều chỉnh Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-CQLXD ngày 12/11/2020 của Cục trưởng Cục 

QLXD & CL CTGT về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác chuyển đổi, áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Ban Chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD 

& CL CTGT rà soát và hoàn thiện tháng 12 năm 2020 (Có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 do Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL 

CTGT rà soát và hoàn thiện tháng 12 năm 2020. 

Các đơn vị trực thuộc Cục có trách nhiệm áp dụng Hệ thống các quy trình văn 

bản ISO này trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; 



Đại diện Lãnh đạo chất lượng, Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & 

CL CTGT, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức trong Cục chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Bộ GTVT (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Quang Hiển 



DANH MỤC TÀI LIỆU 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN ISO 9001:2015 TẠI CỤC QLXD & CL CTGT 

(kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CQLXD ngày         /12/2020 của 

Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT) 
 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 

1.  
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng HTQLCL 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
73/QĐ-CQLXD 

2.  
Quyết định thành lập Tổ công tác chuyển đổi, áp dụng HTQLCL 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
74/QĐ-CQLXD 

3.  

Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng STCL 

Chính sách chất lượng PL.01 

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và 

báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng 
PL.02 

4.  Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01 

5.  Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02 

6.  Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng QT.03 

7.  Quy trình họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng QT.04 

8.  Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục QT.05 

9.  Quy trình quản lý rủi ro. QT.23 

10.  Quy trình quản lý công văn đi, đến QT.06 

11.  Quy trình tuyển dụng QT.07 

12.  Quy trình nâng lương QT.08 

13.  Quy trình mua sắm và quản lý tài sản QT.09 

14.  Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức QT.10 

15.  Quy trình thẩm định kế hoạch đấu thầu QT.11 

16.  Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu QT.12 

17.  Quy trình thẩm định kết quả đấu thầu QT.13 

18.  Quy trình xây dựng, góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật QT.14 

19.  Quy trình tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu QT.15 

20.  Quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các dự án QT.16 

21.  Quy trình thẩm định dự toán QT.17 

22.  Quy trình quản lý chất lượng các dự án QT.18 

23.  Quy trình quản lý tiến độ các dự án QT.19 

24.  Quy trình tổng hợp báo cáo tiến độ các dự án QT.20 

25.  Quy trình tạm ứng – thanh quyết toán chi phí hoạt động thường xuyên QT.21 

26.  Quy trình kiểm tra công tác đấu thầu QT.22 
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