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QUYẾT ĐỊNH   

Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến 

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

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh  

Ninh Bình quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình; 

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 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 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 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ 

KH&CN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết 

định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN về việc công bố 

TCVN ISO 9001:2015; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng 

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là Ban 

chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc ISO) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: 

1. Ban chỉ đạo ISO gồm: 

1.1. Đồng chí Giám đốc Sở - Trưởng ban 

1.2. Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác văn phòng - Phó ban  

1.3. Các đồng chí trưởng phòng thuộc Sở - Thành viên 

1.4. Đồng chí chuyên viên Văn phòng phụ trách ISO - Thư ký. 
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2. Tổ giúp việc ISO gồm: 

Mỗi phòng cử 01 đồng chí cán bộ tham gia Tổ giúp việc ISO. 

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc có trách nhiệm 

tổ chức triển khai áp dụng và cải tiến thường xuyên hiệu lực, hiệu quả Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Định kỳ báo 

cáo kết quả hoạt động của hệ thống theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

59/QĐ-KHĐT ngày 19/02/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 4. Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở, các cá nhân 

quy định tại Điều 1 và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VP, VT. 
           KQ 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

                  

 
 
 
 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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