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QUYẾT ĐỊNH  

kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống QLCL  

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 
 

CHỦ TỊCH UBND XÃ MỸ THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 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 các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, về việc Công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015); 

Căn cứ Công văn số 5355/BKHCN-TĐC ngày 29/12/2016 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 

14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan; 

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 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã Mỹ 

Thanh về duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 2015 tại Ủy ban nhân dân xã năm 2021; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng UBND xã Mỹ Thanh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì 

Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của UBND xã Mỹ Thanh, gồm có các thành viên sau: 

1 Đặng Quyết Chiến Chủ tịch UBND Trưởng Ban chỉ đạo ISO 

2 La Quang Đoàn Phó Chủ tịch UBND Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO 

3 Đinh Thị Mến CC Văn phòng - Thống kê Thành viên - Thư ký 
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4 Nguyễn Văn Ba CC Văn phòng - Thống kê Thành viên 

5 Lưu Đình Thời CC Tư pháp - Hộ tịch Thành viên 

6 Hà Thị Thoa CC Tài chính - Kế toán Thành viên 

7 Phạm Thị Kim Liên CC Địa chính - Môi trường Thành viên 

8 Hà Việt Cương CC Văn hóa - Xã hội Thành viên 

9 Lường Bảo Yến CC Văn hóa - Xã hội Thành viên 
 

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Mỹ Thanh có nhiệm vụ:  

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện; xác định các nhiệm vụ chủ yếu để áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 

- Lập và trình Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt để công bố các tài liệu áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan xã; 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát, duy trì, cải tiến chính 

sách và hệ thống chất lượng trong danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo ISO 9001:2015; 

 - Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;  

- Đào tạo, hướng dẫn việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

- Thường xuyên tổ chức rà soát, cải tiến, bổ sung các qui trình, quy định;  

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ, đánh giá định kỳ theo quy định.   

 Điều 3. Quyết định này thay thế QĐ số 82/QĐ-UBND, ngày 31/8/2020 của 

UBND xã Mỹ Thanh về việc  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống 

QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Văn phòng UBND và các đồng chí có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, thư ký ISO. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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