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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

 

  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM 
 

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 Kế hoạch số 3495/KH-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum v/v Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021; 

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương (sau đây 

gọi chung là Ban chỉ đạo ISO) gồm: 

1. Trưởng ban: Giám đốc Sở  

2. Phó trưởng ban: Phó Giám đốc Sở (phụ trách công tác hành chính văn 

phòng).  

3. Thành viên: Trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương gồm Văn phòng 

sở; Phòng Quản lý thương mại; Phòng Quản lý Năng lượng; Phòng Kỹ thuật- 

An toàn- Môi trường; Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp; Phòng Quản lý 

Công nghiệp; Thanh tra Sở. 

4. Thư ký ban ISO: Chuyên viên Văn phòng Sở (phụ trách bộ phận một 

cửa).  

Điều 2. Ban Chỉ đạo ISO Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Giám đốc 

Sở xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương, bao gồm: Xây dựng Hệ 



thống quản lý chất lượng; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây 

dựng; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015;  

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. 

* Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo ISO: 

- Trưởng ban ISO: Chỉ đạo, điều hành chung; phê duyệt tài liệu, quy trình 

của Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Phó trưởng ban ISO: Chỉ đạo việc xây dựng chuyển đổi, áp dụng, duy 

trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; kiểm tra đánh giá nội bộ hàng năm. 

- Các thành viên khác trong Ban ISO: Thực hiện xây dựng chuyển đổi, áp 

dụng, duy trì, cải tiến các quy trình ISO thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

phòng mình. Phân công công chức phụ trách công tác ISO của phòng; đánh giá 

chất lượng nội bộ hàng năm. Phối hợp với Thư ký ISO cập nhật, sửa đổi, bổ 

sung tài liệu hệ thống, quy trình ISO (nếu có). 

- Thư ký ISO: Tham mưu các văn bản giúp Ban chỉ đạo chỉ đạo, điều 

hành việc xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng; lập kế 

hoạch và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nội bộ hàng năm; Phối hợp với 

các phòng có liên quan cập nhật, sửa đổi, bổ sung tài liệu hệ thống, quy trình 

ISO (nếu có).  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có 

hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 126a/QĐ-SCT ngày 14/9/2016 của 

Giám đốc Sở Công Thương./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;                                                                                                    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT-VP.                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Như Nhất 
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