UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

Số: 63/QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc th nh lập n Ch ạo, ại diện Lãnh ạo hực hiện
dựn
Hệ h n q n l ch l n heo i ch n TCVN ISO 9001:2015
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng
tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
t đề nghị của Chánh văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điề
Thành l p Ban Chỉ đạo th c hiện xây d ng chuyển đổi áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động
của Sở Khoa học và Công nghệ ( u y g i hung à n h
o
) gồm:
1. Ông Trần Ngọc Lân,

Giám đốc Sở

- Trưởng ban

2. Ông Trần Thiềm,

Phó Giám đốc Sở

- Phó Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Hữu Thắng,Phó Giám đốc

- Phó Trưởng ban;

3. Bà Trần Thị Nhung,

Chánh Văn phòng Sở - Thành viên;

4. Ông Trần Bình Nhân,

Phó Chánh Thanh tra - Thành viên

Điề
Nhi

Ban Chỉ đạo ISO có nhiệm vụ sau:
v ch n :

Chỉ đạo, tổ chức xây d ng chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, bao gồm: Rà soát, sửa đổi hệ thống
tài liệu; áp dụng hệ thống tài liệu đ được xây d ng; Công bố Hệ thống quản lý
chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Duy trì áp dụng và cải
tiến hệ thống.

Nhiệ

v c

h :

2 1 Phối hợp với cán bộ hướng dẫn để th c hiện chuyển đổi hệ thống
quản lý chất lượng của Sở;
2 2 Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc công chức th c hiện nhiệm vụ được phân
công. L p kế hoạch, tổ chức đào tạo hướng dẫn công chức, sửa đổi hệ thống tài
liệu, đưa hệ thống văn bản đ được xây d ng vào áp dụng;
2 3 Bảo đảm cơ sở v t chất và tài chính ở mức tối thiểu để phục vụ cho
hoạt động chuyển đổi hệ thống;
Điề 3. Phân công ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở làm Đại diện L nh
đạo.
Ngoài các chức năng nhiệm vụ đang th c hiện, Ông Trần Thiềm có nhiệm
vụ giúp Giám đốc Sở th c hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Thay mặt l nh đạo chịu trách nhiệm tổ chức điều hành các thành viên
của Ban chỉ đạo ISO th c hiện theo các kế hoạch triển khai đ thống nhất với
cán bộ hướng dẫn và Ban l nh đạo;
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được
thiết l p, th c hiện và duy trì;
- Tổ chức việc kiểm tra áp dụng, theo dõi tình hình th c hiện cải tiến/
khắc phục tại các phòng chuyên môn;
- Là đầu mối liên lạc giữa Ban chỉ đạo ISO với cán bộ hướng dẫn;
- Th c hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công
nghệ
Điề 4. Chỉ định Ông Trần Bình Nhân làm thư ký Ban ISO
Thư ký chất lượng có nhiệm vụ: thường xuyên kiểm soát ( ập nhật, ử
ổi, bổ ung, óng dấu kiểm oát, ph n phối,…) toàn bộ hệ thống tài liệu ISO;
giúp Đại diện l nh đạo l p kế hoạch và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nội
bộ, họp xem x t l nh đạo; theo dõi các hành động khắc phục và kết quả th c
hiện kết lu n của cuộc họp xem x t của l nh đạo của các bộ ph n chuyên môn;
th c hiện một số nhiệm vụ khác do Đại diện l nh đạo phân công.
Điề 5. Các ông (bà) thuộc các phòng của Sở, các tổ chức, cá nhân có liên
quan và ông (bà) có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu l c kể t ngày ký /
:
- Như điều 5;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Trần N ọc L n

