
 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
 

Số:         /QĐ-BQLKKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày      tháng       năm      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 về Chuyển 

đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021; 

Căn cứ Quyết định 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của UBND 

tỉnh Phê duyệt Kế hoạch Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Ban Quản lý Khu kinh tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Ban chỉ đạo ISO xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tổ thư ký ISO; Trưởng các phòng, đơn vị chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như điều 3 (t/hiện);  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở KH&CN (để báo cáo); 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hà 



 

 



 

PHỤ LỤC 1 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-BQLKKT ngày .... tháng ... năm 2020  

của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế) 

 

STT Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình Mã hiệu 

I Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (28 Thủ tục)  

1.  

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

QT ĐTVN-01 

2.  

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối 

với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

QT ĐTVN-02 

3.  

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án 

đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư) 

QT ĐTVN-03 

4.  

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

QT ĐTVN-04 

5.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không 

thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
QT ĐTVN-05 

6.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc 

diện quyết định chủ trương đầu tư 
QT ĐTVN-06 

7.  

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

QT ĐTVN-07 

8.  

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ 

QT ĐTVN-08 

9.  Chuyển nhượng dự án đầu tư QT ĐTVN-09 

10.  
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
QT ĐTVN-10 



 

STT Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình Mã hiệu 

11.  

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư) 

QT ĐTVN-11 

12.  
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 
QT ĐTVN-12 

13.  
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài 
QT ĐTVN-13 

14.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư QT ĐTVN-14 

15.  Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư QT ĐTVN-15 

16.  Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư QT ĐTVN-16 

17.  Giãn tiến độ đầu tư QT ĐTVN-17 

18.  Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư QT ĐTVN-18 

19.  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  QT ĐTVN-19 

20.  
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC 
QT ĐTVN-20 

21.  
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp đồng BCC 
QT ĐTVN-21 

22.  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động 

theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ 

khác có giá trị pháp lý tương đương 

QT ĐTVN-22 

23.  Cung cấp thông tin về dự án đầu tư QT ĐTVN-23 

24.  
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp 

dụng ưu đãi đầu tư 
QT ĐTVN-24 

25.  Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý QT ĐTVN-25 

26.  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý QT ĐTVN-26 

27.  

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). 

QT ĐTVN-27 



 

STT Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình Mã hiệu 

28.  

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). 

QT ĐTVN-28 

II Lĩnh vực lao động (06 Thủ tục)  

29.  Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp QT LĐ-01 

30.  Gửi thỏa ước tập thể cấp doanh nghiệp QT LĐ-02 

31.  Đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày QT LĐ-03 

32.  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
QT LĐ-04 

33.  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 
QT LĐ-05 

34.  
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 
QT LĐ-06 

III Lĩnh vực thương mại quốc tế (06 Thủ tục)  

35.  
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 
QT TMQT-01 

36.  
Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
QT TMQT-02 

37.  
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 
QT TMQT-03 

38.  
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 
QT TMQT-04 

39.  

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ 

quan cấp Giấy phép 

QT TMQT-05 

40.  

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D  

(Áp dụng trường hợp đã đăng ký thương nhân tại KCN, KKT 

tỉnh Kon Tum) 

QT TMQT-06 

IV Lĩnh vực xây dựng (10 Thủ tục)  



 

STT Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình Mã hiệu 

41.  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; 

công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên 

các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình 

thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-01 

42.  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; 

công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên 

các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình 

thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-02 

43.  

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình 

tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh 

hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-03 

44.  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; 

công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên 

các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình 

thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-04 

45.  

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công 

trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, 

trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-05 

46.  

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công 

trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 

tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, 

trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

QT XD-06 

47.  Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn QT XD-07 

48.  
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế 

cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh 

QT XD-08 



 

STT Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình Mã hiệu 

49.  

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 

điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo 

kinh tế-kỹ thuật 

QT XD-09 

50.  
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây 

dựng điều chỉnh 

QT XD-10 

V Lĩnh vực đất đai  (01 Thủ tục)  

51.  
Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất 

QT ĐĐ-01 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

CÁC HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG VÀ NỘI BỘ CỦA  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-BQLKKT ngày .... tháng ... năm 2020  

của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế) 

 

STT Tên hoạt động / tài liệu Mã hiệu 
01 Mô hình hệ thống quản lý chất lượng MHHT 

02 Chính sách chất lượng CSCL 

03 Mục tiêu chất lượng MTCL 

04 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT HT-01 

05 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT HT-02 

06 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo QT HT-03 

07 
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc 

phục 
QT HT-04 

08 Quy trình kiểm soát rủi ro  QT HT-05 

09 Quy trình quản lý văn bản đi và đến QT NB-01 

10 Quy trình phân tích dữ liệu QT NB-02 

11 Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” QT NB-03 

   

  



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

 
 

 

 

 

 

   
 

BẢN CÔNG BỐ 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 
Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với thực hiện chức năng 

quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum 
(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BQLKKT ngày 02 tháng 

11 năm 2020 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ) 

  

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Kon Tum, ngày 02 tháng 11  năm 2020 

                                         TRƯỞNG BAN  
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