ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Song An, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Số: 116/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục tài liệu nội bộ thuộc hệ thống
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015”
áp dụng tại UBND xã Song An
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;
Căn cứ ISO 9001:2015 “Hệ thống Quản lý chất lượng - Các yêu cầu”;
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 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc
ban hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Hệ Thống
Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà
nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021;
Theo đề nghị của Thư ký ISO.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung “Danh mục tài liệu nội bộ thuộc hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015” áp dụng tại UBND xã Song An
theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 và Quyết định số 280/QĐ-UBND
ngày 22/9/2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; cán bộ, công chức, người lao động của
UBND xã Song An và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Ban ISO.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lê Tiến

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của
Uỷ ban nhân dân xã Song An)

Tên tài liệu

TT

Mã hiệu

I- DANH MỤC TÀI LIỆU BỔ SUNG:
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

QT.XH.47

Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ cho người dân do đại dịch Covid 19
2

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong
danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID19

QT.XH.46

Lĩnh vực Môi trường
3

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

QT.ĐCXD.27

II- DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI:
Lĩnh vực Thủy lợi

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ
trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác của
địa phương phân bổ dự án cho UBND cấp xã thực hiện)

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công QT.ĐCXD.12
trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm
quyền của UBND cấp xã

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn
cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QT.ĐCXD.11

QT.ĐCXD.13

Lĩnh vực Trồng trọt
4

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

QT.ĐCXD.14

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường
5

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vực phòng chống thiên tai

QT.ĐCXD.15

6

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng
thủy sản ban đầu

QT.ĐCXD.16

7

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QT.ĐCXD.17

8

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

QT.ĐCXD.18

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung
9 kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa
tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy
giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung
10
kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã
hội.

QT.ĐCXD.28

QT.ĐCXD.29

Lĩnh vực Đất đai
11 Hoà giải tranh chấp đất đai

QT.ĐCXD.20

Lĩnh vực Hộ tịch
Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người
12 chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai TTHC (đặc thù
của tỉnh vb số 252/STP-VP ngày 26/02/2021)

QT.TP.03

Lĩnh vực Nuôi con nuôi
13 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT.TP.26

14 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

QT.TP.27

15

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới
nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

QT.TP.28

Lĩnh vực Thể dục thể thao
16 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT.VH.14

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

QT.VH.15

18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

QT.VH.16

19 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

QT.VH.17

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
20 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

QT.XH.29

21 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

QT.XH.30

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
22 (đối với nguồn gen của giống cây trồng, giống vật nuôi,
giống thủy sản và giống cây lâm nghiệp)

QT.ĐCXD.21

Lĩnh vực Thư viện
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng
đồng
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối
24
với thư viện cộng đồng
23

25 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

QT.VH.18
QT.VH.26
QT.VH.27

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
26 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã (TTHC không 1 cửa)
Tổng cộng: Bổ sung: 03 TTHC mới; Sửa đổi: 26 TTHC

QT.VP.10

