UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC
Số: 659/QĐ-BDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
tại Ban Dân tộc
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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 Khoa học và
Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp
dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2019-2020; Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch triển khai xây dựng
chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày
26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh (gọi tắt là Ban
chỉ đạo ISO) gồm các ông (bà) có tên sau:
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1. Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng Ban Dân tộc: Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại diện
lãnh đạo về chất lượng;
2.Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Dân tộc: Phó Trưởng Ban Chỉ
đạo;
3. Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Ban, Thành viên;
Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo ISO gồm các ông (bà) có
tên sau:
Ông Đinh Mạnh Bình, Phó Chánh Văn phòng Ban: Tổ trưởng;
Ông Phạm Đình Thời, Phó trưởng phòng Chính sách Dân tộc: Thành viên
Ông Đinh Văn Yên, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp: Thành viên;
Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn:
Thành viên
5. Ông Đinh Hà Minh Sơn, Thanh tra viên: Thành viên
1.
2.
3.
4.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO:
1. Chỉ đạo tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (dưới đây gọi
tắt là HTQLCL) thuộc phạm vi nhiệm vụ, chức năng của các phòng.
2. Xem xét, góp ý và phê duyệt bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng do Tổ
thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo ISO đề xuất.
3. Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ.
4. Định kỳ tổ chức họp xem xét hiệu lực vận hành và áp dụng HTQLCL.
5. Giải quyết vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình xây dựng và áp
dụng HTQLCL.
6. Đảm bảo HTQLCL được thiết lập, thực hiện và duy trì theo tiêu chuẩn;
báo cáo cho Trưởng ban về kết quả hoạt động của HTQLCL và đề xuất nhu cầu cải
tiến; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn bộ cán bộ, công chức về HTQLCL của
Ban.
Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
1. Tổng hợp thông tin, hồ sơ, dữ liệu và văn bản; soạn thảo hệ thống tài liệu
theo yêu cầu của HTQLCL thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;
2. Trực tiếp vận hành, áp dụng HTQLCL;
3. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ISO triển khai áp dụng HTQLCL;
4. Theo dõi, tổng hợp tình hình, thống kê số liệu, báo cáo tiến độ thực hiện
HTQLCL cho Ban Chỉ đạo ISO;
5. Điều chỉnh và khắc phục những điểm không phù hợp trong quá trình vận
hành áp dụng nêu trên;
6. Thực hiện các công việc khác do Ban Chỉ đạo ISO phân công.
Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
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1. Trưởng Ban, Phó trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Dân
tộc tỉnh trong quá trình hoạt động.
2. Các thành viên của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
3. Ban Chỉ đạo sẽ tự động giải thể khi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc được chứng nhận, áp
dụng. Việc duy trì, theo dõi, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống sau khi áp dụng sẽ do
Thủ trưởng cơ quan và trưởng các phòng chuyên môn đảm nhiệm.
Điều 6. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Ban và các Ông (bà) có
tên ở Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, VP.

Trần Văn Mẫn

