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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất 

 lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 

vào hoạt động của Ban Dân tộc, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN  

 

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 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 10/10/2014 quy điṇh chi 

tiết thi hành Quyết điṇh số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về viêc̣ áp duṇg Hê ̣thống quản lý chất lươṇg theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoaṭ đôṇg của các cơ quan, tổ chức thuôc̣ hê ̣

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 14/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kế hoạch số 71/KH-UBND của tỉnh Lạng Sơn ngày 05/4/2018 về 

việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 

sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng 

Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

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 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn, gồm: 

 

1. Ông Vi Minh Tú, Trưởng ban: Trưởng Ban chỉ đạo; 

2. Ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng ban: Phó Ban chỉ đạo; 

3. Ông Đàm Danh Huỳnh, Chánh văn phòng: Thành viên; 

3. Ông Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ: Thành viên. 
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4. Ông Bế Văn Sơn, Chánh Thanh tra: Thành viên. 

5. Ông Mã Thành Trung, Chuyên viên Văn phòng: Thư ký. 

 Điều 2. Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc có nhiệm vụ: 

 1. Trưởng ban chỉ đạo 

 Đảm bảo việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Ban 

Dân tộc được thực hiện hiệu quả, hiệu lực theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ và 

các yêu cầu tiêu chuẩn.  

 Chỉ đạo công tác đánh giá nội bộ, tổ chức xem xét lãnh đạo định kỳ Hệ 

thống quản lý chất lượng, thúc đẩy việc xây dựng các mục tiêu chất lượng hàng 

năm. 

 Đảm bảo toàn bộ công chức, người lao động của Ban Dân tộc nhận thức 

được các yêu cầu của tổ chức/cá nhân. 

 Chỉ đạo và xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành, tuân thủ trong 

xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

 2. Phó trưởng ban chỉ đạo 

 Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai việc xây 

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

quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc. 

 Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo soạn thảo các thủ tục, quy trình, 

thông tin dạng văn bản để đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp 

với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc áp 

dụng. Hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thực sự có 

hiệu quả. Tổ chức đánh giá Hệ thống, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng sau công bố phù hợp.    

 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo theo uỷ quyền của 

Trưởng ban chỉ đạo. 

 3. Thành viên Ban chỉ đạo ISO 

 Xem xét hiện tại về cơ cấu tổ chức, phạm vi, lĩnh vực công việc chức 

năng của các phòng, các thủ tục hành chính để xác định phạm vi, lĩnh vực áp 

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

 Tham gia vào tất cả các bước tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng Hệ 

thống quản lý. 

 Biên soạn các tài liệu bắt buộc mà mô hình khung đã quy định và xem xét 

phân công biên soạn các tài liệu tác nghiệp của các bộ phận, các thủ tục hành 

chính hiện hành được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố. 
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 Kiểm soát các bộ phận xây dựng các tài liệu của hệ thống quản lý chất 

lượng phục vụ cho công việc của mỗi bộ phận.  

 Thực hiện tham gia đánh giá nội bộ, các cuộc họp xem xét của lãnh đạo 

để xem xét và ban hành hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

theo tiêu chuẩn ISO. 

 Phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng để thực hiện đúng nội dung và tiến độ như đã thỏa 

thuận. 

 4. Thư ký Ban chỉ đạo ISO  

 Theo dõi, điều phối các phòng của Ban trong việc triển khai biên soạn, 

chỉnh sửa các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng. 

 Là đầu mối liên lạc trực tiếp với tư vấn trong quá trình xây dựng, áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng. 

 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng thuộc phạm vi của tiêu chuẩn ISO 

9001: 2015 kể cả những văn bản pháp quy có liên quan tới các lĩnh vực hoạt 

động của Ban Dân tộc trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

 Có quyền kiểm tra các bộ phận trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng. 

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

số 107/QĐ-BDT ngày 20/11/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ và 

các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như điều 3; 

- TT BCĐ tỉnh (Sở KH&CN); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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