
UBND TtNII KHANH HOA CONG HOA xA HQI CHU NGHIA \TIET  NAM 
sO KHOA HOC VA CONG NGH Dc 1p - Tr do - Hnh phtIc 

S: 229 /QD-SKHCN Khánh Hôa, ngày 18 tháng 11 nàm 2019 

QUYET D!NH 
Vê vic kiin toàn Ban Chi dto xây dirng, áp diing 

H thông quán 1 chat hrqng theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001 vão 
hott dng quãn 1 nhà nirrc cüa Sr Khoa hQc và Cong ngh 

GIAM DOC sO KHOA HQC VA CONG NGH KHANH HOA 

Can cir Quy& djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05 tháng 3 näm 2014 ciia Thu 
tuâng Chinh phü v vic áp diing H thng quãn 1 chit luçmg theo Tiêu chun 
quc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hot dng cüa các co quan, tO chüc thuc h 
thng hành chinh nhà rnrâc; 

Can cir Quyt djnh s 1823/QD-UBND ngày 08 tháng 7 näm 2015 ciia 
UBND tinh v vicc kiçn toàn chi'tc náng, nhiçm vy, quyn hçxn và co' cá'u t chi'rc 
cta So' Khoa hQc và COng ngh tinh Khánh HOa và Quy& djnh s 2133!QD-
UBND ngày 25 tháng 6 nAm 2019 cUa UBND tinh v viçc diu chinh cci cu tá 
chO'c cia So' Khoa hQc và Cong ngh; 

Xét d nghj cüa Chánh Van phOng Sâ Khoa h9c và Cong ngh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Kin toàn Ban Chi dao  xay dirng, áp ding H thông quán 1 cht 
luqng theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO 9001 vào hoat dng quân 1 nhà nuOc 
cüa Sâ Khoa hQc và Cong ngh tinE Khánh Hôa (sau day gi tat là Ban Chi dao 
ISO), gm các thành viên sau day: 

1. Ong Hu'nh Ki Hnh, Giám dc Sà - TruOng ban; 

2. Ba Lê Vinh Lien Trang, Phó Giám dc S - Phó Truâng ban, Di din 
länh dto; 

3. Ong Nguyn Hoài San, Chi ciic trung Chi cçic Tiêu chuan Do 1umg 
Chat luçing: Thành viên; 

4. Ong Hu'nh Dirc Hin, Chánh Thanh tra Si: Thành viên; 

5. Ba Lë Thj Dip Thão, Phó Tru&ng phOng Quãn l Khoa h9c: Thành viên; 

6. Ba Nguyn Thanh Huang, Trung phông K hoach Tài chInh: Thành 
viên; 

7. Ba Pham Thüy Quyen, Chánh Van phông S: Thành viên; 



8. Ba Pham Thj Thanh Hucmg, Phó Truóng phông Quán 1 chuyên ngành: 
Thành viên; 

9. Ong Nguyn TAn Thành, Phó Giám dc Trung tam Ong ditng tin b 
khoa hQc và cong ngh: Thành viên; 

10. Ong Huinh Xuân ThAng, Chuyên viên Chi cic Tiêu chuAn Do luo'ng 
ChAt luvng: Thu k 1; 

11. Ong Nguyn KhAc Sinh, Chuyên viên Van phOng Sâ: Thu k 2. 

Diu 2. Nhim vi cüa Ban Chi dto ISO vã các thành viên duçic quy djnh ct 
th tai  bang phân cong thim vii kern theo. 

Diu 3. Quyt djnh nay cO hiu 1irc k tü ngày k và thay th Quyt djnh so 

150/QD-SKHCN ngày 12/8/2019 cüa Giám dc Si Khoa hçc và Cong ngh v 
vic kin toàn Ban chi dao  xây drng vã ap ding H thSng quãn 1 chAt lucmg theo 
Tiêu chuAn TCVN ISO 9001:2008 tti SO' Khoa hçc vã Cong ngh. 

Diu 4. TruO'ng Ban Chi dao  ISO, Chánh Van phOng SO', TruO'ng các 
phOng/&m v thuc SO' vã cac thành vien có ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- Nhtr Diêu 4 (VBDT); 
- Lu'u: VT, Ho s ISO. 
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UBND TINR KHANH HOA CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
SO KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

PHAN CONG NHIM VU BAN CHI DiO ISO 
(Kern theo Quye't djnh s L)J/QD-SKHCN ngày 18 tháng 11 nárn 2019 

cia Giárn do'c Só'Khoa hQc và Cong ngh) 

I. NHIIM VIJ CHUNG CUA BAN CHI io iso 
- Ban Chi dto ISO lam vic theo nguyen thc tp trung dan chü, các thành 

viên tham gia kin, thâo lutn và quyt djnh theo da s& 

- Thành viên Ban Chi dao ISO lam viêc theo ch d kiêm nhim, thxc hin 
nhim v11 do Tru&ng Ban Chi dao  ISO phân cong và tham gia vào các hott dng 
chung cUa Ban Chi dao  ISO, chju trách nhim truOc Trueing ban v các nhim vij 
ducc phân cong. 

- Thành viên Ban Chi dao  ISO thão 1un tp th d giüp TruO'ng ban giãi 
quy& nhrng vn d thuc pham vi, nhim vi, quyn han  cUa Ban Chi dao  ISO; 
dng thii chU dng kin nghj vâi Trueing ban nhüng vn d v chU truong, bin 
pháp chi dao  thirc hin ap diing HTQLCL theo TC\TN ISO 9001 vào hoat  dng cUa 
Sâ KHCN. 

- T chirc trin khai vic xay dirng, áp diing, duy trI, cãi tin HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001 vã Quyt djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu 
tuOng ChInh phü, các yeu cu cüa CCHC tai  S KHCN dat  hiu qua cao. 

II. NHIM VtJ CU  THE CUA TifNG THANH VIEN BAN CHI no AN 

ISO 

1. Trirong ban: 

- Diu hành toàn b hoat dng cüa Ban Chi dao  ISO, phân cong nhim vi cii 
th cho tUng thành viên Ban Chi dao  ISO. 

- Chju trách nhim chi dao  chung các hoat dng xây dirng, áp diing, duy trI 
va cãi tin HTQLCL theo TCVN ISO 9001 nhm thuc hin tht chirc näng, nhim 
vii duçic giao. 

- Chü tn và k& lun các cuc hop  cüa Ban Chi dao  ISO, các hoat dng cüa 
HTQLCL lien quan dn ngui dung dtu. 

- Quyt djnh nhcmg vn d thuc pham vi, nhim vii, quyn han  cüa Ban Chi 

dao ISO. 

- Phê duyt các tài lieu lien quan den HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và 
yeu cu cüa Quyt djnh s 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tuo'ng ChInh 
phU CO lien quan ti ngithi drng dAu. 
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2. Phó Trirông ban: 

- Là di din Lành dao v HTQLCL theo TCVN Iso 9001. 

- Thumg trrc Ban Chi dto ISO giUp Trrnng Ban trrc tiêp diêu hành hoat 
dng chung cüa Ban Chi dao  ISO. 

- Trrc tip chi do, don dc, theo dOi vic xay dirng k hotch duy trI, cái 
tiên HTQLCL theo TC\TN ISO 9001 vào hoat dng cüa Sâ K}ICN. 

- Phê duyt các quy trInh, tài 1iu lien quan dn HTQLCL theo TCVN ISO 
9001 theo sir phân cong cUa Tmng ban. 

- Thirc hin các nhim vii khác do Trueing ban phân cong. 

3. Các thành viên Ban Chi do ISO: 

- Chju trách nhim xay dirng các tài 1iu lien quan trong HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001 ti phông/don vj phii trách (k hoch và báo cáo thirc hin miic 
tiêu cht lung hang näm; các quy trInh ISO giãi quyt TTHC; danh miic tài lieu 
ben ngoài; danh mvc  h so...). 

- Tham gia các cuc h9p, hott dtng theo phân cOng và triu tp cUa Trirmg 
ban và Phó Trueing ban. 

- Dam bão vic xây d1rng, áp diing, duy tn, cãi tin HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 tai  các phông/don v thuc Sâ KHCN. 

- Ph bin chInh sách ch& krcmg và m11c tiêu chit lucng den cOng chirc 

thuc phOng/dccn vj phii trách. 

- Thirc hin các nhim vij khác do Truâng ban và Dai  din lanh dao  ye 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 phân cOng. 

4.Thtrkyl: 

- Giüp Lành do Ban theo dOi vic xay dirng k hotch duy trI, cãi tin 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001. 

- Lam du mi diu phi các hot dng cüa Ban Chi dao  ISO gita TruO'ng 

ban và các thành viên trong Ban. 

- Thicc hin các hott dng kim soát tài 1iu chung (dong du kim soát, 
phân pMi tài lieu mói, thu hi tài 1iu cii...) theo quy djnh ciia Quy trInh kim soát 

tài lieu. 

- Kiêm soát các quy trInh ISO giãi quyt các TTHC hin hành duçic B 
KHCN ban hành, UBND tinh cOng b danh m1ic TTHC linh virc Tiêu chuk Do 

1ung Chit lucmg. 

- Xây dung các van bàn lien quan dn HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và 
Quy& djnh so 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 ciia ThU trnng ChInh phU. 
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- Thirc hin nhim vi khác do Truàng Ban và Dai  din lãnh dao  v 
HTQLCL theo TCVN Iso 9001 phân cong. 

5. Thur k 2: 

- Xây dirng k hoach dánh giá ni b HTQLCL hang näm (01 1n/näm); 
tham muu t chirc cuc h9p xem xét 1nh dao  d dánh giá tInh hInh thirc hin 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001. 

- Htng näm, 1p báo cáo do luô'ng sir thOa man khách hang thông qua 
qua khão sat cüa Sâ Ni vii lam co s d xem xét và phán tIch dü lieu hoc sir 
ditng k& qua dánh giá chi s6 hài lông do UBND tinh th chirc. 

- Kim soát các quy trInh ISO giai quy& các TTHC hin hãnh ducic B 
KHCN ban hành, UBND tinh cong b6 danh miic TTHC tai  các 11th we: An toan 
biirc xa hat nhân; Sâ hUu tn tue; hoat dng khoa h9c cOng ngh. 

- Thrc hin nhim vi khác do Trithng Ban và Dai  din lãnh dao ye 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001 phân cong. 
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