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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cập nhật Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo 

 tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  
 

CỤC TRƯỞNG  

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 

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 ISO 9001:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ phê duyệt của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam về các Quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cập nhật Hệ thống quy trình quản lý chất lượng (sửa đổi lần 1) 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với công tác quản lý nhà nước tại Cục 

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ban hành kèm theo quyết định này. 

Hệ thống quy trình quản lý chất lượng (sửa đổi lần 1) theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 kèm theo quyết định này thay thế Hệ thống quản lý chất 

lượng  theo TCVN ISO 9001:2015 ban hành theo quyết định số 1352/QĐ-

ĐĐBĐVN của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

ngày 13 tháng 12 năm 2018. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Cục tổ chức thực hiện áp dụng Hệ thống quy trình quản lý chất lượng 

(sửa đổi lần 1) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

  

Nơi nhận: 

- Như  điều 2; 

- Vụ KH&CN; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu VT, HTQT. 

CỤC TRƯỞNG 

  

 

  

 

Hoàng Ngọc Lâm 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

HỆ THỐNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 31 tháng 12 năm 2019  

của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) 

 

1. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến - đi 

2. Quy trình tổng hợp báo cáo 

3. Quy trình quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Cục 

4. Quy trình thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ 

5. Quy trình xây dựng kế hoạch 

6. Quy trình thẩm định các dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán 

7. Quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

8. Quy trình thẩm định hồ sơ quyết toán 

9. Quy trình cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

10. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ, thông tin địa lý 

11. Quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đo đạc, bản đồ, 

thông tin địa lý 

12. Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I 

13. Quy trình nâng lương 

14. Quy trình tổ chức đoàn ra/đoàn vào 

15. Quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

16. Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

17. Quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đo đạc, bản đồ,  

thông tin địa lý phía Nam 

 

                                                                     CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

                                                                     Hoàng Ngọc Lâm 
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