
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phả Lại, ngày   09    tháng  3   năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luậ tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Bộ phận Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường 
Phả Lại phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 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 và thay thế Quyết định số 
237/QĐ-UBND  ngày 05  tháng 10  năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Phả 
Lại về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015.

Điều 3. Bộ phận Văn phòng; Ban Chỉ đạo ISO phường Phả Lại; các đơn vị, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo ISO 9001 của thành phố;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Lũy



Phụ lục
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

PHẢ LẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
TCVN ISO 9001:2015

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày  09  tháng 03 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân phường Phả Lại)

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH 
Lĩnh vực hòa giải sơ sở 
Thủ tục công nhận hòa giải viên
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vực hộ tịch 
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai tử

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký kết hôn lưu động

Đăng ký khai tử lưu động

Đăng ký giám hộ

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đăng ký lại khai sinh

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân

Đăng ký lại kết hôn

Đăng ký lại khai tử

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 
khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi

Lĩnh vực chứng thực 

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 
và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 
ký, không điểm chỉ được)

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 
đồng, giao dịch

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp 
đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến 
tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực di chúc

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản 
là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ 
quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 
gây thiệt hại.

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung



Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 
một xã

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 
giáo ở một xã

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của 
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung trong địa bàn một xã

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa 
bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích đột xuất;

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã cho gia đình

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư 
thục

Thành  lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt 
động trở lại

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 
lập 

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 
lập tư thục

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè 
phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe 
phục vụ đám cưới



Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 
phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông 
giữ xe phục vụ đám cưới

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với 
phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội 
địa

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần 
đầu đối với phương tiện đang khai thác trên 
đường thủy nội địa

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường 
hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ 
quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường 
hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường 
hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng 
không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường 
hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời 
thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường 
hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện 
sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
phương tiện

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài 
cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, 
sửa chữa nhà ở
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai 
táng



Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối 
tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 
dưới 10 đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng 
đồng

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc 
tại cộng đồng

Lĩnh vực việc làm 
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19

Lĩnh vực trẻ em 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc 
tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc 
người gây tổn hại cho trẻ em (Công bố tại 
Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017)

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 
(Công bố tại Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH 
ngày 09/6/2017)

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ 
em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 
lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
(Công bố tại Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH 
ngày 09/6/2017)

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối 
với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm 
sóc thay thế không phải là người thân thích của 
trẻ em (Công bố tại Quyết định 847/QĐ-
LĐTBXH ngày 09/6/2017)



Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em 
đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận 
chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ 
em (Công bố tại Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH 
ngày 09/6/2017)

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại 
cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình 
nhận chăm sóc thay thế (Công bố tại Quyết 
định 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017)

VI. LĨNH VỰC Y TẾ 

Lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em 
Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ em 
được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ 
đẻ.

Lĩnh vực dân số 

Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối 
tượng sinh con đúng chính sách dân số (Quyết 
định số 792/QĐ-BYT ngày 04/03/2019 của Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực dân số thuộc pham vi chức năng quản 
lý của Bộ Y tế)



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phả Lại, ngày       tháng  03    năm 2022

BẢN XÁC NHẬN
Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Phả Lại

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luậ tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Bộ phận Văn phòng.

XÁC NHẬN:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 áp 
dụng tại Ủy ban nhân dân phường Phả Lại có hiệu lực đối với các lĩnh vực quản 
lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và mô 
hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để bc);
- Ban chỉ đạo ISO 9001 của thành phố;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Lũy



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________________________

BẢN CÔNG BỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Phả Lại  
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các các lĩnh vực 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày  09  tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Phả Lại)

          Bản công bố này có hiệu lưc kể từ ngày ban hành./.

Phả Lại, ngày  09  tháng 03  năm 2022

CHỦ TỊCH
 

Nguyễn Duy Lũy
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