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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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Số: 141/QĐ-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày  20  tháng   9  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Quy trình trong Hệ thống tài liệu quản lý  

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

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 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ 

thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung 02 quy trình trong Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; 

Mã số QT.NVDL.25; 

2. Hỗ trợ Viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; Mã số QT.NVVH.30. 

Điều 2. Các phòng chuyên môn liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy 

trình thủ tục hành chính đã được xây dựng trong hệ thống tài liệu quản lý chất 

lượng và triển khai thực hiện đúng theo quy định, tuân thủ chặt chẽ tài liệu đã 

được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 



Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa; Trưởng phòng Quản lý 

Du lịch và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 Bùi Xuân Thập 
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