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QUYẾT ĐỊNH   

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai  
xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TT 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; 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 ngày 05/3/2014; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng và áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (gọi tắt là BCĐ ISO và 

Tổ giúp việc BCĐ ISO) của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (có danh sách kèm theo). 

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

tổ chức triển khai xây dựng, tổ chức áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu 
quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

1. Trưởng Ban chỉ đạo ISO 

a) Đảm bảo và chịu trách nhiệm triển khai hiệu quả 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 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;  

b) Chỉ đạo công tác xây dựng tài liệu hệ thống, ban hành áp dụng, đánh giá nội 
bộ, tổ chức xem xét lãnh đạo định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng và ký Quyết định 
công bố hệ thống phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo phụ lục I Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 
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c) Đảm bảo toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động thấu hiểu hệ thống quản 

lý chất lượng và tuân thủ áp dụng chặt chẽ; 

d) Chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động liên hệ với các tổ chức bên ngoài 

về các vấn đề liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Ninh 
Bình. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO 

a) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc triển khai 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 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. 

b) Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo ISO soạn thảo các thủ tục, quy trình, 

văn bản để đáp ứng được yêu cầu văn bản pháp luật, thủ tục hành chính của UBND 
tỉnh và các Bộ, ngành ban hành, thực tiễn công việc và phù hợp với các yêu cầu của 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 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.  

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo theo uỷ quyền của 

Trưởng Ban Chỉ đạo. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

a) Xem xét về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để xác định phạm vi, lĩnh 
vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015. 

b) Tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Ninh 

Bình về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. 

c) Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình biên tập các thông tin dạng 
văn bản (thủ tục, quy trình) phù hợp với mô hình khung. Chủ động đề xuất hiệu chỉnh, 

cải tiến kịp thời khi có những sự thay đổi của văn bản pháp luật, thủ tục hành chính.    

d) Phổ biến tới cán bộ, công chức, người lao động thuộc Phòng mình tuân thủ 

và áp dụng chặt chẽ các thông tin dạng văn bản (thủ tục, quy trình) đã được Giám đốc 
Sở ký phê duyệt.   

đ) Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, tích cực 
đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến để không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành 

hệ thống.  

4. Thư ký Ban Chỉ đạo 

a) Theo dõi, điều phối các Phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong việc 
triển khai biên soạn, chỉnh sửa các thông tin dạng văn bản (thủ tục, quy trình) của Hệ 

thống quản lý chất lượng. 

b) Là đầu mối liên lạc trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng. 
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c) Kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng thuộc phạm vi của tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 kể cả những văn bản pháp quy có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động 
của các Phòng chuyên môn trong hệ thống quản lý chất lượng. 

d) Có quyền kiểm tra các Phòng trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng. 

5. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO 

a) Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo kiến thức hệ 

thống quản lý chất lượng và tham gia đầy đủ. 

b) Nghiên cứu, tham mưu soạn thảo và cải tiến thường xuyên các thủ tục, quy 
trình, thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia và mô hình khung 

Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo 
Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019. 

c) Tham mưu lãnh đạo đơn vị trong việc áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản 
lý chất lượng tại đơn vị mình.  

d) Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ và tổ chức thực hiện các hành động 
khắc phục sau đánh giá, xem xét của lãnh đạo 

đ) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 

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

25/QĐ-STP ngày 16/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ 
đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

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

tỉnh Ninh Bình và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ; 
- Như Điều 4 (để thực hiện); 
- Lưu: VT, Thư ký BCĐ ISO. 

GIÁM ĐỐC 
                  

 
 

 
 

 
Phạm Minh Thường 
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