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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, năm 2019
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Căn cứ Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO
9001:2015 thay thế TCVN 9001: 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 11 năm 2018 và
Quyết định số 270/QĐ-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc Ban hành
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 biên soạn
mới, cập nhật năm 2019 của Tổng cục quản lý đất đai;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục Quản lý đất đai
năm 2019 gồm: 30 quy trình giải quyết công việc và 3 quy trình giải quyết thủ tục
hành chính 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 hoạt động
trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm chỉ đạo áp
dụng và tuân thủ các quy trình liên quan trong hoạt động công vụ của cá nhân, đơn
vị theo Hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế và Khoa
học, Công nghệ; Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c)
- Các Phó Tổng cục trưởng
- Vụ KHCN, Bộ TNMT;
- Chi cục TCĐLCL Hà Nội;
- Lưu VT, KHCNHTQT, Hn20.
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-TCQLĐĐ ngày
2019 của Tổng cục quản lý đất đai)

tháng 12 năm

1.

Hoạt động Quản lý công văn đi đến

2.

Hoạt động Mua sắm quản lý vật tư, văn phòng phẩm và tài sản

4.

Hoạt động Xây dựng báo cáo và chương trình công tác năm của Tổng cục
Quản lý đất đai
Hoạt động Tạm ứng, thanh toán

5.

Hoạt động Tiếp khách trong nước tại Tổng cục Quản lý đất đai

6.

Hoạt động Đăng tải thông tin trang thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý
đất đai

7.

Hoạt động Thu thập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ

8.

Hoạt động Điều động công chức trong nội bộ Tổng cục

9.

Hoạt động Xây dựng kế hoạch biên chế công chức

3.

10. Hoạt động Lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức
Hoạt động Nâng lương thường xuyên thuộc thẩm quyền quyết định của
11.
Tổng cục trưởng
12.

Hoạt động Khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục
trưởng

13.

Hoạt động Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phó đơn vị trực thuộc
Tổng cục

14. Hoạt động Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng
15. Hoạt động Xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn
Hoạt động Xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh
vực đất đai
17. Hoạt động Xây dựng chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Hoạt động Đón tiếp khách nước ngoài làm việc với Tổng cục Quản lý đất
18.
đai
19. Hoạt động Cử đoàn đi công tác nước ngoài của Tổng cục Quản lý đất đai.
16.

Hoạt động Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công
nghệ
21. Hoạt động Đề xuất, xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ
22. Hoạt động Tuyển chọn/giao trực tiếp đề tài khoa học, công nghệ cấp cơ sở
20.

23. Hoạt động Đánh giá giữa kỳ đề tài khoa học và công nghệ
24. Hoạt động Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
25.
26.

Hoạt động Đăng ký, lưu giữ, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực
hiện đề tài khoa học và công nghệ
Hoạt động Đánh giá ứng dụng kết quả đề tài khoa học và công nghệ.

28

Quy trình nâng lương trước thời hạn thuộc thẩm quyền quyết định của
Tổng cục trưởng
Quy trình quy hoạch cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp Vụ

29

Quy trình phân bổ biên chế công chức

30

Quy trình quản lý nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

31.

Hoạt động Cấp chứng chỉ định giá đất

27

32.
33.

Hoạt động Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai
Hoạt động Cung cấp dữ liệu đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại Tổng cục Quản lý đất đai năm 2019 đối v i c c l nh vực thuộc
phạm vi hoạt động theo ch c năng nhiệm vụ được giao.
( Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-TCQLĐĐ
ngày
tháng 12 năm 2019)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
Hà Nội, ngày

tháng 12 năm 2019
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