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s ở  NỘI VỤ  TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NA !\ 1
BAN TÔN GIÁO Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: (ẲẴ3 /QĐ-BTG Q uảng Bình, n g à y c ể ỏ  tháng năm  2 0 Ỉ 5

QUYẾT ĐỊNH  
v ề  việc công bố Hệ thổng quản lý chất lưọng phù họp  

Tiêu chuẩn quốc gĩa TCVN ISO 9001:2008

TRƯ Ở NG  BAN BAN TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phíi vè 
việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2< ')i< 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; .

Căn cử Quyết định số 217/QĐ-SNV ngày 25/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B nh 
về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chửc của Ban Tôn giáo ' M Ù

Quảng Bình.' ~ ,
Căn cứ Quyết định số 201A/QĐ-BTG ngày 25/11/2015 về việc ban hành và ốp diMiii 

hệ thống tài liệu của hệ thống quàn lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại Ban I OII 
giáo tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo ISO Ban Tôn giáo,

'Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Tôn giáọ tỉnh phù !iợp 
Tiêu chuẩn quốc gia T C V N  ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong ] 'hụ 
lục ban hành kèm theo Quyêt định này.  ̂ _

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

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO của Ban Tôn giáo tỉnh, Trưởng các Phòng thuộc 11 in, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận: 
-Như Điều 3;

Ư Ở NG  BAN

- Sở KHCN (Báo cáo)
- Sở Nội vụ
- Lưu: VT.

Ếiạu Đình M inh
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CÁC LĨNH v ư c  H ck lB tìP ÍỞ Á êM  I5AN TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG BÌNH 

ĐƯỢC CÔNG BỔ PHÙ CHUẲ!n  q u ố c  g i a  TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kềm  theo Q tìỵ ệT ^ w ^ a ^ ĩì/Q Đ -B T G  n gày  <̂ 3 tháng 12 năm 2015

của B an 'Ton g iá o  tỉnỉĩ Q uảng Bình)

TT Tên thủ tục hành cliíọh Mã quản lý Ị

1. Quy trình quản lý công tác văn thư, lưu trữ QT.01/HC TH

2. Quy trình tiểp nhận và trả kết quả hồ sơ QT.02/HC TH

3. Quy ữình tổ chức bồi dưỡng, tập 'huấn QT.03/HC -TH

4. Quy trình xẻt thì đua, khen thưởng QT.04/HC -TIÍ

5. Quy trình Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa'đổi của tố chức tôn giáo 

quy định tại Điều 29 Nghị địnhjsố 92/2012/ĨỈỊĐ-CP của Chính phủ

QT.01/PG- TGK

6- Quy trình đăng ký thuyên chuyến nơi hoạt động tôn giáo của chửc 

sắc, nhà tu hành vỉ phạm pháp luật về tôn giảo.

QT.02/PG- TGK

7. Quy trình chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ 

sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

QT.03/PG- rGK

8. Quy trình công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu 

trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ttơng. .

QT.04/PG-TGK

9. Quy trình cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáọ có phạm vi hoạt động ờ 

nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong inột tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương.

QT.05/PG-TGK

10. Quy trình chấp thuận việc mở lớp bồi dửợiig những hgười chuyên 

hoạt động tôn giáo.

QT.0Ố/PG- rG K

l ỉ . Quy trình đăng ký người được phong chức, phong phầm, bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử tại Khoản 2 Điều 19 Nghị .định số 92/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ." .

QT.07/PG TGK

12 Quy trình chấp thuận việc tố chức quyên 'gồp của cơ sở tín ngưỡng, 

tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một,huyện.

QT.08/PG- TGK



TT Tên thủ tục hành chính Mã quản lý

13. Quy trình chấp thuận việc tỗ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

QT.09/PG-TGK

14. Quy trình cẩp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi 

hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

QT.10/PG-TGK

15. Quy trình chấp thuận việc thành lập, chia, tách, .sáp nhập, hợp nhất 

tổ chức tôn giáo trực thuộc ( tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các 

trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng 

tôn giáo.

QT.l 1/PG-TGK

16. Quy trình cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chửc tu hành 

tập thể khác cố phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, 

thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

I . . '

QT.12/PG-TGK

17. Quy trình tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sẳc trong 

tôn giáo thuộc trường họp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 

số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

QT.13/PG-TGK

18. Quy trình chập thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký 

hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tính.

QT.14/PG-TGK

19. Quy trình chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ 

cliức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92 

/2012/NĐ-CP của Chính phủ. ;

QT.15/PG-TGK

20. Quy trình chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn 

giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung 

ương.

QT.16/PG-TGK



SỞ NỘI V Ụ  TỈNH q u ả n g  b ìn h  

BAN TỒN GIÁO
__***_

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
' *  I

.

Với ph  ương 'châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, THUẬN LỢI,
HIỆU L ực, HIỆU QUẢ VÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH

Lãnh đạo. và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban I 
Tôn giảo cam kết: I

•  Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đủng cảc yêu cầu của các

I văn bận pháp quy liên quan;

• Không ngừng hướng tới sự hài lông của tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục 

hành chỉnh tại cơ quan thông quá việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thổng 

quản lý chất lượng theo tiễu chuẩn quốc giáT C V N IS O  9001:2008;

• Cung, cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để  duy trì hoạt động của hệ thống 

quản lý chất lượng. Thường xuyên quan tâm, đoi mới thủ tục hành chính 

đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ củặ cơ quan./.

'Quảng Bình, ngày 45 thảng -Ậbỉĩăm 20ỉ 5 
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