
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-CĐYT Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v bổ sung phụ lục cho Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021  

theo Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 20/01/2021 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 
 

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc 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 ngày 05 tháng 3 năm 2014; 

Căn cứ yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ 

Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 

năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và KĐCLGD và Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Bổ sung Phụ lục 1 (đính kèm) cho Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 

theo Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 20/01/2021 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 

Điều 2: Ban chỉ đạo ISO, các đơn vị trong toàn Trường có nhiệm vụ triển khai và 

thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục 1. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Thanh tra - Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục; Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Công nghệ thông tin; Quản 

trị - Công nghệ thiết bị; Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế; Công tác học sinh sinh 

viên; Ban chỉ đạo ISO; Các Khoa, Bộ môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Ban ISO, TT-KT&KĐCLGD. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 
Hồ Tá Phương 
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