UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ NỘI VỤ
Số : 720 / QĐ-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày13 tháng9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v : Thành lập Ban Chỉ đạo “Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015”
vào hoạt động của Sở nội vụ”
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 5/3/2014 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 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
hành chính Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa
học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND
tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành Ban Chỉ đạo thực hiện đạo “Duy trì áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” vào hoạt động của
Sở Nội vụ, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thúy Hiền, Phó giám đốc sở - Phó Trưởng ban
3. Ông Phạm Đình Hà, Chánh Văn phòng – Phó Trưởng ban
4. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cải cách hành chính – Thành viên
5. Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Công chức, viên chức - Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Khuê, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo – Thành viên
7. Ông Đoàn Trọng Tuệ, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền & Công
tác Thanh niên – Thành viên
8. Bà Trần Thị Thu Hương, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thành viên
9. Bà Bùi Thị Hoa, Phó Chánh Thanh tra - Thành viên

10. Bà Nguyễn Hương Huế, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ
chức phi chính phủ – Thành viên
11. Ông Trần Trọng Khuê, Trưởng phòng HC-TH Ban Thi đua – Khen
thưởng - Thành viên
12. Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên
13. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chuyên viên Văn phòng sở - Thành viên
kiêm thư ký.
Điều 2. Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ
chức thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở nội vụ trên các lĩnh vực đã
được Giám đốc sở công bố.
Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo được quy định cụ thể tại bản phân
công nhiệm vụ (kèm theo)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 840/QĐ-SNV ngày 09/6 /2017 của Giám đốc Sở Nội vụ.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, chi cục và các ông, bà có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận :
- Lãnh đạo sở
- Các phòng, ban thuộc sở
- Như điều 3
- Lưu.
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO ISO
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày tháng 9 năm 2019
của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

I. Mục đích
Chỉ đạo duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.
II. Phân công nhiệm vụ
1. Trưởng ban
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động duy trì và cải tiến hệ
thống tại Sở nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Phân công nhiệm vụ, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo và các Phòng
trong việc thực hiện nhiệm vụ đã phân công;
- Phê duyệt những yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở.
2. Phó Trưởng ban
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động xây
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống tại Sở;
- Trực tiếp xem xét những yêu cầu cải tiến hệ thống QLCL của Sở;
- Chỉ đạo hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo theo định kỳ.
3. Thành viên ban
Chịu trách nhiệm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên quan
HTQLCL tại phòng, bộ phận phụ trách; đôn đốc CBCC thuộc phòng, bộ phận
thực hiện tốt các yêu cầu nội dung quy định tại các quy trình.
4. Thành viên - Thư ký
- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, tổng hợp các nội dung yêu cầu sửa đổi
trong quá trình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hậu cần, khâu
nối để thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2015; tổ chức các
cuộc đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

3

