
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND TT. Thanh Miện, ngày         tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của và Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày22 tháng 11 năm 2019; 

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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành 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 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND -UBND  thị trấn Thanh Miện.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Ban ISO) của UBND thị trấn Thanh 
Miện năm 2022 (kèm theo danh sách).

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 
định số 81/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện.

Bộ phận Văn phòng thống kê, các bộ phận chuyên môn và các ông/bà có tên 
trong Ban Chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy - HĐND TT;
– LĐUBND TT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO ISO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện)
1. Danh sách các thành viên trong Ban Chỉ đạo ISO
STT Họ tên Chức danh công tác Nhiệm vụ

1 Đỗ Quý Can Chủ tịch UBND Trưởng ban
2 Phạm Quang Hùng Phó chủ tịch UBND Phó trưởng ban
3 Phạm Thị Sen Văn phòng - Thống kê Thư ký ban ISO
4 Vũ Thị Hằng Văn phòng - Thống kê Thành viên
5 Đoàn Thế Min Tư pháp - Hộ tịch Thành viên
6 Bùi Xuân Bắc Tư pháp - Hộ tịch Thành viên
7 Phạm Thị Quế Địa chính - TNMT Thành viên
 8 Hoàng Trung Huấn Địa chính - NN-NTM Thành viên
9 Đỗ Văn Hoan Văn hóa - Thông tin Thành viên
10 Nguyễn Ngọc Thăng Lao động TB&XH Thành viên
11 Hoàng Văn Dũng Lao động TB&XH Thành viên
12 Nguyễn Thị Anh Tài chính kế toán Thành viên
13 Nguyễn Thị Hường Tài chính kế toán Thành viên

2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO
2.1. Chức năng:

- Tham mưu giúp lãnh đạo UBND thị trấn về chỉ đạo điều phối các hoạt 
động, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 bước cơ bản xây dựng áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng:

a) Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; 
b) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng; 
c) Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015;
d) Duy trì hiệu lực và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:
a) Phối hợp với cơ quan Tư vấn để tổ chức đào tạo, triển khai: xây dựng, áp 

dụng, công bố và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của UBND thị trấn.
b) Điều hành theo dõi, đôn đốc: các bộ phận, công chức của UBND thị trấn 

thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổ chức đánh giá hiện trạng; lập kế hoạch; 
đào tạo công chức để xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn đảm bảo tính 
hiệu lực và hiệu quả;

 c) Bảo đảm cung cấp các nguồn lực để phục vụ việc xây dựng, áp dụng và duy 
trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 
UBND thị trấn

d) Định kỳ báo cáo UBND huyện; Sở Khoa học và Công nghệ; việc thực hiện 
xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn.
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