
UBND TIINH CAO BANG CONG HOA xA  HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN QUAN L\' KHU KINH TE DOe 1p  —  Tir do  —  Hnh phüc 

S: ? /QD-BQLKKT Gao Bang, ngày 26 tháng 03 nàrn 2020 

QUYET DNH 
Bai hnh vã p  ding H thông quãn L chat  ltrçing theo tiêu  chãn Qiôc 

gia TCVN ISO 9001 :2015 

TRU'ONG BAN QUAN L\ KHU KINH TE TINH CAO BANG 

Can cir Nghj djnh so 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng  4  nàm 2014 cüa 
Chinh phi quy djnh to chirc các co quan chuyên mon thuOc  UBND tInh, thành 
phô trçrc thuOc Trung uong; 

Can ctr Quyt djnh 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tu&ng 
ChInh Phü ye vic ye vic áp ding h thông quân 1 chât1rnng theo tiêu chuân 
TCVN ISO 9001:2008 vào hoit dng cüa các cc quan, to' chrc  thuOc  h thông 
hành chInh nhà nuóc; 

Can cir Thông tu s 26/20 14/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 nãm 2014 cüa 
BO Khoa hçc và Cong ngh ye vic Quy djnh chi tiêt thi hành Quyêt djnh so 
19/2014/QD-TTgngay 05/3/20  14 cüa Thu tuâng ChInh phU ye vic áp ding h 
thông quán 1 chat luqng theo Tiêu chuân quôc gia TCVN 9001:2008 vào  hoat 
dng cüa các Co quan, to chüc thuOc  h thông hành chmnh nhà rnthc; 

Can cü COng van s 3003/BKHCN-TDC ngày 25/9/20 18 cUa BO Khoa 
hçc và Cong ngh ye vic huóng dn áp diing HTQLCL theo Tiêu chuân TCVN 
9001:2015 vào  hoat  dng cüa các Co quan, to chrc thuOc h thông hành chinh nhà 
nuâc; 

Can cir Quyt djnh s 2323/QD-UBND ngày 31/12/2018 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Cao Bang ye ban hành Kê hoch áp dung h thông qsuãn 1 chat 1ixng 
theo tiêu chuân quOc gia TCVN ISO 9001:2015 ti các Co quan, to chrc thuOc h 
thông hành chInh nhà rnthc trên dja bàn tinh Cao Bang, giai don 2019 — 2020; 

Xét dt nghj cüa Chánh Van phOng, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành và áp ding các van bàn, tài 1iu cüa H thng quãn 1 
chat luqng theo tiêu chuân Quôc gia TCVN ISO 9001:2015 cüa Ban Quân 1 khu 
kinh tê tinh Cao Bang (Ban han/i kern theo Danh myc tài lieu HTQLGL TCVJ'J 
ISO 9001:2015,). 

Diêu 2. Toàn bO các phông, don vj trirc thuOc và can bO cong chirc thuOc 
Ban Quàn 12 khu kinh tê có trách nhiêm áp dung, tuan thu theo các van bàn, tài 
1iu HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 cüa Ban Quãn 1 khu kinh tê. 

Diêu 3. Quyt djnh nay  có hiu Içrc tr ngày k. 



TRU'O'NG BAN 

Van phông Ban, Ban clii dto ISO, các phông, dn vj trV'c thuc và can b 
cong chjthuc Ban Quán I' khu kinh té chju trách nhirn thi hành Quyêt dnh 
nay.!. 

Niinhân: 
- Nhu Diéu 3 (de thiic hiên); 
- Ltru: VT, VP. 



Phu tue 

DANH MUC TAI LIEU HTQLCL TCVN ISO 9001 :20 15 

(Ban hành kern theo Quyet djnh sdD3T/QD-BQLKKT ngày 2 6/03/2020 cici 
Trithng Ban Ouán i-i khu kin/i té tinh Gao Bán) 

STT Ten tai lieu . 
Ma hien 

Ghi 
chu 

I. Tài lieu  h thông chung 

1 Chinh sách chtt luong CSCL 

2 Miic tiêu chit krcing MTCL 

3 Mo hInh h th6ng quail 1 cht hrçmg MH-HTQLCL 

4 Quy trInh kim soát tài 1iu, ho sc QT0 1/ISO 

Quy trinh kim soát sir không phü hqp và hành dng 
khac phiic 

QT-02/Iso 

6 Quy trInh quãn 1 rüi ro \ïà co hi QT-03/ISO 

Quy trmnh dánh giá ni b và hQp xern xét lanh do V 

HTQLCL 
04/ISO 

II. Quy trinh ui b 

1 Mua sm quân 1 tài san cong QT.01/QTNB 

III. Quy trInh giãi quytThü ttie hãnh chinh 

1. Linh vtrc  Dan tir 

1 
Cp Gthy chrng nhQtn clang k du tiz dM vâi dir an du 
tiz  không thuc din quyêt djnh chü trucmg dâu tu. BQL 

DT 01 

Cp Giy chtrng nhn clang k du tu di vâi dir an 
thuc din quyét djnh chü tnwng dau tir. BQL 

QT DT 02 

Diêu chinh ten dir an dâu tii, ten và  dla  chi nhà dâu tu 
trong Giây chirng nhn clang k dâu tu. BQL 

T DT 03 

4.  
Diêu chinh  nOi  dung dir an d.0 tu trong Giây chiirng 
nhn clang k dâu tix  (dôi vOi truOng hçp khong diêu 
chinh quyêt djnh chü trucvng dâu tu). BQL 

QT.DT.04 

5.  
Diuchinh GiAy chirng nhn clang k dAu tix dôi vói dx 
an dâu tu thuc din diêu chinh quyêt djnh chü trucmg 
dâu tu cUa Uy ban nhân dan cap tinh. BQL 

QT.DT.05 

6.  
Diêu chinh Giây chiirng nhn clang k dâu tu dôi vó'i d? 
an dâu ttx  thuc din diéu chinh quyêt djnh chü trirang 
dâu tir cüa Thu Tuâng ChInh phü. BQL 

QT.DT.06 

7.  Chuyên nhixçrng dir an dãu tu. BQL QT.DT.07 

8.  
Diu chinh dir an &Iu tu trong tru&ng hçip chia, tách, 
hçp nhât, sap nhp, chuyên dôi 1oti hInh to chirc kinh 
té. BQL 

QT.DT.08 

Di&u chinh dir an du tu theo bàn an, quyt djnh cüa tOa 
an, trQng tài. BQL 

QT DT 09 



10. Cap 1i Gity chrng nhn dãng k dAu tu. BQL 

' 
Hiu dInh thông tin  trên diy chthig n!in däng k dtu 
tu.BQL 

nf DT 11 

12.  Np lai Giy chirng nhn däng k dAu tu. BQL QT.DT.12 

13.  Giãn tin do du tu. BQL QT.DT.13 

14.  Ttm ngirng hot dng cUa d? an du ttr. BQL QT.DT.14 

15.  Chm dth hott dng ci1a dr an du tu. BQL QT.DT.15 

16 • 
Thãnh 1ip van phông diu hãnh cüa nhà dâu tu nhxàc 
ngoài trong hçp dông BCC. BQL 

QT DT 16 

17 
Châm dirt hoat dng van phông diu hành cüa nhà dâu 
tu nuàc ngoài trong hçrp dông BCC. BQL 

QT DT 17 

18.  
D6i Giây chirng nhn clang k dâu tu cho d an hott 
dng theo Giây phép dau tir, Giây chiirng nhn dâu tu 
hoc giây t? khác cO giá trj pháp 1 lirong drning. BQL 

QT.DT. 18 

19.  Cung cap thông tin ye d an dâu tu. BQL QT.DT.19 

20 
Bão darn du liz trong trixäng hcp thông duqc tiêp tVc 
ap diing iru dãi dâu tu. BQL 

T DT 20 

21 
Quyêt djnh chü trumg dtu lix d6i vâi dir an thông thuc 
din cap Giây ching nhn clang k dâu tu. BQL 

QT DT 

22. 
Diêu chinh Quyet djnh chü tri.rcmg dâu tu dôi vOi dr an 
thông thuOc din cap Giây chirng nhn clang k dâu tu. 
BQL 

QT.DT.22 

2. Linh virc Quy hoch xây dung 

Giâi thiu dja dim xáy dirng va tuyn xây drng cong T HXD 01 

2 • 
Thm djnh, phê duyt nhim vçt Va dt,r toãn quy hoach 
chi tiêt. BQL 

T HXD 02 

• Thâm djnh, phé duyt d an quy hoich chi tit. BQL QTQHXDO3 

ChAp thutn Tng mtt bang quy hoach vá kin trüc cong T HXD 04 

3. Linh virc Xãy drng 

1 • 

CAp GPXD di viii các cong trmnh ttr cAp  III tth xu&lg 
thuc dr an lien quan den hot dng dâu tu và san xuât 
kinh doanh cüa các nhà dâu tu xây dirng trongkhu cong 
nghip và các thu chirc nAng trong khu kinh tê (thu phi 
thuê quan, các thu vxc ciira khau, thu chirc näng dtc thU 
khác) dixçc giao quân 12. BQL 

Qf XII) 01 

2. 
Diêu chinh, gia han,  dip  1ai  giây phép xay dirng doi vai 
các cong trInh ti'I  cap  HI trâ xuông thuc thâm quyên 
Ban Quãn 1 thu kinh tê tinh cap GPXD. BQL 

QT.XD.02 

4. Linh virc Thiro'ng mi quc t 

1 • 
CAp giAy phép thành 1p van phOng dai  din cUa thung 
than nuâc ngoài tai  Vit Nam. BQL 

QT TMQT 01 

2 • 
Cap 1i giAy phép thành 1p van phOng di din cUa 
thung nhân nuàc ngoài ti Vit Nam. BQL 

T TMT 02 



• 
Diu chinh, b sung giy phép thãnh 1p van phOng dai 
din cüa thuong nhân nirâc ngoài tai  Vit Nam.BQL 

QT TMQT 03 

• 
Gia han  giây phép thãnh 1p van phOng dai  din cüa 
thi.rong nhân nuàc ngoài ti Vit Nam. BQL 

QT TMQT 04 

5. 
Chârn düt hoat dng cüa Van phOng clii din cüa thisong 
nhân nuàc ngoài tai  Vit Nam thuc thâm quyên cap cia 
Co quan cap Giây phép. BQL 

QT.TMQT.05 

5. Linh virc Vic lam 

• 
CAp GiAy phép lao dng cho nguOi ni.ràc ngoài lam vic 
tai Vit Nam. BQL 

OT VL 01 

2 • 
Cap 1i Giây phép lao dtng cho nguñ nuàc ngoài lam 
viêc tai  Vit Nam. BQL 

vi.  02 

• 
Xác nhn ngtthi lao dng nixOc ngoài lam vic tai  khu 
kinh tê khong thuc din cap giây phép lao dng. BQL 

QT \L 03 

6. Linh virc XuAt nhp khu 

• 

L?a chQn thuong nhân duc phép tái xuAt hang hóa tam 
nhp, tái xuât Co diêu kin và hang hOa tarn  nhp, tái 
xuãt theo giây phép qua cira khâu phi, lôi rn biên giâi. 
BQL 

'< T XNK 01 

7. Linh vlrc  oAt dai vä quãn l' cong san 

1.  

ThAm djnh nhu cAu si:r ding dAt; thArn djnh diêu kin 
giao dat, thuê dat không thông qua hInh thirc dâu giá 
quyên sü d%ing dat, diêu kin cho phép chuyên mic dIch 
si:r diing dat dê thtrc hin dir an dâu tu dôi vâi to chirc, 
doanh nghip cO von dâu tr nithc ngoài 

QT.QLDD.0 1 

2.  

Giao dat, cho thué dat khong thông qua hlnh thüc dAu 
giá quyên sCr diing dat dôi vâi dir an phái trInh co quan 
nhà nixâc cO thâm quyên xët duyt holic phãi cap giây 
chirng nhn dâu ti.r ma nguii xin giao dat, thuê dat là to 
chi'rc, doanh nghip cO vOn dau tir ni.râc ngoài 

QT.QLDD.02 

Giao dat, cho thuë dAt không thông qua hInh thirc dAu 
giá quyên si:r diing dat dôi vâi dir an không phãi trInh co 
quan nhà ni.ràc CO  thâm quyên xét duyt; d an không 
phái cap giây chirng nhn dâu tix; tru1ng hQp không phãi 
1p d? an dâu tu xây dung cong trinh ma  ngithi xin giao 
dat, thuê dat là to chirc, doanh nghip cO von dâu tu 
nuâc ngoài 

QT.QLDD.03 

8. Linh virc quail i cong san 

1 • 
KhAu trr tin bi thi.thng, giãi phOng rnt btng vào tiên 
sCr diing dat, tiên thuê dat trong Khu kinh té 

QT QLC S 01 

2 • 

Min tién sü dung dat dOi vOi dir an duçic Nhà rnrâcgiao 
dat có thu tiên sir dung dat trong Khu kinh tê dé dâu 
xây drng nba a xã hi phic vii d?i sOng cho nguai lao 
dng 

QT QLCS 02 

Min, giãm tién thuê dat trong Khu kinh tê QT.QLCS.03 
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