UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________

_____________________________________________________________________________

Số: 102 /QĐ-SNV

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ
________________________________________

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP
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 Luật 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 17/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số
11/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng
Tháp về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo
Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ (gọi tắt là
Ban Chỉ đạo ISO) gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở, Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban;
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3. Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính
và Xây dựng chính quyền, Thành viên;
4. Ông Bùi Thanh Tiền, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn
thư - Lưu trữ, Thành viên;
5. Bà Trần Thị Nguyệt, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và
Công chức viên chức, Thành viên;
6. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Thành viên;
7. Ông Châu Văn Tài, Trưởng phòng Phòng Tôn giáo, Thành viên;
8. Ông Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen
thưởng, Thành viên;
9. Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây
dựng chính quyền, Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO
1. Nhiệm vụ chung
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 bước cơ bản xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng bao gồm: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng đã được xây dựng; công bố hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp TCVN ISO 9001:2015; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Phối hợp với cơ quan tư vấn để đào tạo, triển khai, xây dựng thực hiện,
đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan;
b) Chỉ đạo, điều hành theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện
nhiệm vụ được phân công. Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiện trạng, lập
kế hoạch, đào tạo cán bộ, công chức, xây dựng hệ thống văn bản, đưa hệ thống
quản lý chất lượng vào áp dụng theo văn bản đã được xây dựng, đánh giá và cải
tiến hệ thống quản lý chất lượng;
c) Bảo đảm cơ sở vật chất và tài chính ở mức độ tối thiểu để phục vụ cho
hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO và tổ chức xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.
d) Báo cáo việc thực hiện theo định kỳ quy định.
Điều 3. Chỉ định ông Lê Hoàng Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách
hành chính và Xây dựng chính quyền làm Thư ký chất lượng Ban Chỉ đạo ISO.
Thư ký chất lượng có nhiệm vụ: Thường xuyên kiểm soát (cập nhật, sửa
đổi, bổ sung, đóng dấu kiểm soát, phân phối,...) toàn bộ hệ thống tài liệu ISO;
giúp Đại diện chất lượng lập kế hoạch và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng
nội bộ, họp xem xét lãnh đạo; theo dõi các hành động khắc phục và kết quả thực
hiện kết luận của cuộc họp xem xét lãnh đạo của các bộ phận chuyên môn; thực
hiện một số nhiệm vụ khác do Đại diện chất lượng phân công.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 122/QĐ-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về
việc kiện toàn thành viên Ban ISO trong hoạt động cơ quan Sở Nội vụ.
Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, tất cả
công chức Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TH, TRAM.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Hợp

