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       Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

vào hoạt động tại Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH 

 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 08/2019/QĐ-

UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi một số 

khoản tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-

UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh 

Trà Vinh năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại 

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là BCĐ ISO), gồm các ông, bà có tên 

sau: 

1. Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng ban; 

2. Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng ban; 

* Các Thành viên: 

3. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Chánh Văn phòng Sở; 

4. Ông Huỳnh Ngọc Xuân, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; 

5. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Trưởng phòng Quản lý Thương mại; 

6. Bà Dương Thị Thương, Chánh Thanh tra; 

7. Bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó Chánh Văn phòng - Thư ký ISO 

8. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên. 

9. Ông Huỳnh Quang Quốc, Chuyên viên. 
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 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO Sở Công Thương: 

 1. Trưởng ban Chỉ đạo 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản 

lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương; xem xét góp ý và phê 

duyệt bộ tài liệu ISO. 

- Tham gia, chỉ đạo các cuộc đánh giá nội bộ, định kỳ tổ chức họp xem 

xét hiệu lực vận hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015. 

- Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong quá 

trình thực hiện và duy trì TCVN ISO 9001:2015. 

- Tổ chức thực hiện sơ kết và tổng kết về tình hình, tiến độ và kết quả áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Tạo 

điều kiện thuận lợi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy trình 

nghiệp vụ theo yêu cầu. 

- Đại diện cho cơ quan làm việc với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề 

liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng của Sở. 

 2. Phó Trưởng ban Chỉ đạo 

- Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai việc 

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

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương. 

- Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo việc 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 ủy quyền của 

Trưởng ban Chỉ đạo. 

3. Thành viên Ban chỉ đạo ISO 

- Xem xét về cơ cấu tổ chức, phạm vi, lĩnh vực công việc chức năng, các 

thủ tục hành chính của phòng phụ trách để xác định phạm vi, lĩnh vực áp dụng 

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

 - Tổ chức Hội nghị triển khai nội bộ, phổ biến trong quá trình xây dựng và 

áp dụng Hệ thống. 

- 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 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 Thư ký trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng để thực hiện đúng nội dung và tiến độ theo quy định. 

4. Thư ký ISO  

- Theo dõi, điều phối các phòng chuyên môn thuộc Sở trong việc triển 

khai biên soạn, chỉnh sửa các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng; tham 

mưu thực hiện các nội dung liên quan ISO điện tử. 

- 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 cơ quan trong hệ thống quản lý chất lượng; 

- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng và áp Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì, áp dụng và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện đúng nội dung 

và tiến độ theo quy định. 

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

160/QĐ-SCT ngày 17/8/2018 của Sở Công Thương về thành lập Ban Chỉ đạo 

triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Công Thương. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, các 

đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Trà Vinh (biết); 

- Các phòng thuộc Sở (thực hiện); 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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