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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Tổ thư 

ký xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG 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 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 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng 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 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Đại diện lãnh đạo về chất lượng 
(QMR), Tổ thư ký xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện Nông Sơn, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban;
2. Ông: Nguyễn Chí Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Đại diện lãnh đạo về 

chất lượng (QMR);
*Các thành viên gồm:
3. Ông: Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch;
4. Ông: Nguyễn Ngọc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
5. Ông: Trương Ngọc Vũ , Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
6. Ông: Trần Thiện Thắng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện;
7. Ông: Lê Anh Tuấn,  Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện;
8. Ông: Mai Văn Bảy, Trưởng phòng Nội vụ huyện;
9. Ông: Nguyễn Ngọc Hiền, Chánh Thanh tra huyện;
10. Ông: Phan Đường, Trưởng phòng Tư pháp huyện;



11. Ông: Trần Hữu Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
12. Ông: Nguyễn Thanh Anh, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
13. Ông: Nguyễn Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;
*Tổ thư ký gồm:
14. Ông: Nguyễn Thanh Trình; Phó Chánh VP HĐND&UBND, Tổ trưởng;
15. Ông: Trần Xuân Thắng, Chuyên viên VP HĐND&UBND, Thành viên.
Điều 2. Trưởng Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên đảm bảo việc xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Điều 3. Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) có trách nhiệm, quyền hạn:
- Tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện, nhu cầu nguồn lực thực 

hiện các vướng mắc và các nhu cầu cải tiến.
- Đôn đốc, hướng dẫn toàn thể công chức, viên chức và người lao động nâng 

cao nhận thức trong việc đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, công dân.
- Chỉ đạo hoạt động đánh giá nội bộ và tổ chức họp xem xét của lãnh đạo.
- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện làm việc với các tổ chức bên ngoài về các 

vấn đề có liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 4. Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:
- Giúp Lãnh đạo UBND huyện và Ban chỉ đạo ISO trong việc xây dựng, áp 

dụng và duy trì có hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015.

- Làm đầu mối tập hợp, theo dõi tiến độ, hoàn chỉnh các tài liệu do các Phòng 
chuyên môn soạn thảo thuộc Hệ thống quản lý chất lượng trình Trưởng Ban chỉ đạo 
ISO phê duyệt.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất bằng văn bản trực tiếp đến Đại diện lãnh đạo về 
chất lượng (QMR) về tiến độ, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc xây 
dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

- Quản lý, kiểm soát việc phát hành, phân phối tài liệu, lưu trữ hồ sơ thuộc Hệ 
thống quản lý chất lượng.

- Làm đầu mối xây dựng các kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ, họp xem 
xét của lãnh đạo về chất lượng và duy trì các hồ sơ có liên quan.

- Được quyền yêu cầu các Phòng chuyên môn thực hiện việc áp dụng, duy trì 
hệ thống quản lý chất lượng.

- Được hỗ trợ các điều kiện, phương tiện làm việc thích hợp để hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao.



Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VT, TCHC, Ban ISO.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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