
Hu'nh Van Phüng 

SO NOl VU TP. HO CHI M[NH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA WET NAM 
CHI CIJC VAN Thu - LUt TRU' 	Dc lip - Tir do - Hnh phüc 

s&J3 /QD-CCVTLT 	ThânhphFM ChIMinh, ngayJtháng6narn 2017 

QUYET D!NH 
Ye vic ban hành ChInh sách chat ltrçrng và Miic tiêu chat hrçrng 

trong phim vi áp dung H6 thông quán 1 chat linyng 
theo tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2008 

cüa Chi ciic Van thir - Liru trü' 

CHI C1,JC TRIJYNG CHI C1JC VAN THU' - LIJ'U TRY 

Can cir Quy& djnh s6 63/2010/QD-UBND ngày 01 tháng 9 nãm 2010 cüa liJy ban 
nhán dan Thành phô ye thành lp Chi ciic Van thu - Luu trü trirc thuc Sâ Ni vi và 
Quyt djnh sô 525/QD-SNV ngày 15 tháng 6 näm 2015 cüa Giám doe Si Ni vi ye ban 
hành Quy chê ti chüc và hoit dng cüa Chi cic Van thu - Lixu trü trirc thuc S6r Ni vi 
Thành phô Ho ChI Minh; 

Can cü Quyt djnh s0^ 19/2014/QD-TTg ngày 05 tháng 3 näm 2014 eUa Thu tuâng 
ChInh phU ye vic áp dung He thong quãn 1 chat luqng theo Tiéu chuân quôc gia 
TCVN ISO 9001:2008 vão hott dng cüa các cor quan, tO chirc thuc he thông hành 
chInh Nhà nuàc; 

Can cir Thông tu sô  26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 nàm 2014 cüa B 
truâng B6 Khoa hoc và Cong nghe quy djnh chi tiêt thi hành Quyêt djnh sO 
19/201 4/QD-TTg; 

Can Ur Quy& djnh sô 7875A/QD-SNV ngãy 04 tháng 5 nam 2017 cüa Giãrn dc 
S& Ni vu ye ban hành Quy chê He thông quãn 1 chat lucmg theo Tiêu chuân quôc gia 
TCVN ISO 9001:2008; 

Can cur Quyt djnh so^ 7875B/QD-SNV ngày 04 tháng 5 näm 2017 cUa Giám dc 
Si Nôi vu ye viêc ban hành ChInh sách chat luxçing; Mic tiêu chat krçmg trong phm vi 
áp ding He thông quãn 1 chat luçmg theo tiêu chuân quOc gia TCVN ISO 9001:2008 
cUa Sâ Ni vu; 

Xét de nghj cüa Trumg phOng Hành chInh - Tng hcrp, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay "ChInh sách chit krcmg; Miic tiêu cht 
luçmg trong pht vi áp dung H thông quán 1 chat luorng theo Tiêu chuân quO m 	 c gia 
TCVN ISO 9001:2008" cUa Chi cue Van thu - Luu trü. 

Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành keA ti.'r ngày k. 

Diu 3. Truâng các phOng chuyen mon vã Trung tam Luu trft Uch sur chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh này./. 
Niinliân: 	 - 	4 TRU'1NG 
-Nhu'Diêu3; 
- SNV: GD, PGD phi trách (dé b/c); 
- Van phOng SO Ni vu; 
- SO Khoa hoc và Cong ngh; 
- Chi cuc TCDLCL; 
- Lu'u: VT. 



SONQIVçJTP.HOCHIM1NH CQNGHOAXAHQICUNGHIAVITNAM 
CHI CUC VAN THUS- LU1J TRU 	Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CH!NH SACH CHAT LIXNG 
(Ban hành kern theo Quye't djnh so 13  /QD-CC VTLT ngàylctháng 6 nárn 2017 

cüa Chi cyc truing Chi cyc Van thw - Luu trii') 

V&i phirong châm: 

"CONG KHAI - MINH BACH - DUNG PHAP LUT" 

Tp the cong chfrc, viên chuc Chi cic Van thu - Liru trü' cam kt: 

1. ThiC hin và hoàn thành xut sc nhim v11 quãn 1 nhà ni.thc duOi dir chi 
dao cüa UBND Thành phô, Si Ni v11, thóa man yêu câu cUa to chüc/công dan 
trên dia bàn. 

2. B6 may, t chüc cüa Chi ciic tinh gçn, trong sach  có dü phm chat và 
näng [crc dê phc vi tot các to cht'rc, cOng dan; thirc hin dOi mâi cOng tác quàn 
1). 

3. Cong chirc, viên chüc dixçc lam trong môi triIng thun lçii de^ phát huy trI 
tue, nàng hrc, dat  näng suât và chat luqng cao trong thçrc thi cOng vv. 

4. Phi hap, tang crng chat chê giüa các phông, don vi có lien quan có lien 
quan trong cong tác quãn 1 nhà nuc, dam bão kip thi, chInh xác và hop pháp 
de thOa man yêu câu ngày càng cao cüa to chirc và cOng dan. 

5. Quy trInh th l, giái quyt cong vic hop k, rO rang, thng nht, cOng 
khai và dting pháp 1ut, có hiu qua cao, dáp irng thrçc yêu câu nhiêm vii. 

6. Phát buy manh  me tu duy sang tao,  dan chü trong mi 11th virc hoat 
dng./. 

ThànhphH Chi Minh, ngayAG thang6nãm 2017 
C TRIXNG 
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SONQIVIJTP.HOCHIMINH CQNGHOAXAHQICHUNGHIAV1TNAM 
CHI CUC VAN THII- LIJU TRU' 	Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

MUC TIEU CHAT LUNG 
(Ban hành kern theo Quylt dinh só  13  /QD-CC VTLT ngay16th6ngnarn 2017 

cta Chi cyc trithng Chi cyc Van thuS - Liru trü 

Chi ciic Van thu - Luu trU phtn du thirc hin các miic tiêu cht lucing sau: 

1. 100% quy trInh giãi quyt thu tiic hãnh chInh dam bâo dung pháp lut, 
dung quy trInh và dung hon. 

2. My dmg di ngü cong chüc, viên chüc hiu dan, có trách nhim vOi nhân 
dan; phân dâu 100% cong chirc, viên chirc hoàn thành thim vii cuôi nàm, có tii 
03 - 05 cong chüc, viên chirc có sang kiên duc cong nhn và dt danh hiu chiên 
sT thi dua; 100% các phông và Trung tam Luu tr'r ljch sü' dt danh hiu "Tip  the 
Lao dng tiên tiên"; Chi ciic dtt danh hiu "Tap the Lao dng xuât sac". 

3. Thumg xuyên cái tin He thng quãn 1 ch.t luqng ISO 9001: 2008; phM 
hop vâi Van phông Sâ Ni vii kiêm tra và dánh giá ni b6 djnh kS'. 

4. Chap hành dung quy djnh pháp 1ut, tang ciRmg phi hçp trong xü 1 
cong vic; dam bão 100% kiêm soát tài 1iu và ho so; thirc hin diing các quy chê, 
quy trinh, huâng dan, biêu mâu; áp dung Co chê "Met  cira lien thông" trong giãi 
quyêt cong vic. 

5. Dy manh  img dung cOng ngh thông tin phiic vii cOng tác chuyên mon và 
ché d6 báo cáo, tOng hap; khai thác thông tin, chuyên nhn và xir l van ban qua 
m1ng. 

6. Thrc hin t& cãi cach hành chInh, phn du trã h so hánh chInh ti B 
phtn tiêp nhn ho so và trã ket qua giái quyêt thu tic hành chInh dung thai gian 
quy djnh dat  98%; quyêt tam dé các to chüc, cOng dan hài lông khi den giao djch 
cong tác tai  Chi cijc và Trung tam Luu trU ljch sir. 

7. Phn du 100% cOng chirc, viên chüc Chi ciic luôn giü gin phâm chit dio 
due; giOi ye chuyên môn, nghip vii, vüng ye tu tuâng chInh trj; Co thai Q nhit 
tinh, câu thj, trách nhiêm cao trong giâi quyêt cOng vic; không gay sách nhiu, 
phiên ha.!. 

Thành phó' Hj Chi Minh, ngày  IC  tháng 6 nàm 2017 
C TRU€NG 
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