
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-SKHCN 

   

   Khánh Hòa, ngày         tháng 8 năm 2021 

     

QUYẾT ĐỊNH 

V   i c  i n  o n Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng  

H   hống quản lý chấ  lượng  heo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001  

  o hoạ  động quản lý nh  nước của Sở Khoa học    Công ngh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ T NH KHÁNH HÒA 

 ăn            n            -UBND ngày 28   áng 6 năm 202   ủa 

UBND  ỉn            p   p                     oa          ng ng    

 ăn            n      908/  -UBND ng   08   áng   năm 202   ủa 

UBND  ỉn  q     n       năng, n   m  ụ, q   n  ạn  ủa      oa          ng 

ng  ;  

Theo    ng    ủa Ban   ỉ  ạo      ủa      oa          ng ng    

QUYẾT ĐỊNH: 

 Đi u 1. Ki n to n Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng H  thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 v o hoạt động quản lý nh  nước 

của Sở Khoa học v  Công ngh  tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt l  Ban Chỉ đạo 

ISO), gồm các th nh viên sau đây: 

1. Ông Lê Phước Đức, Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Ho i Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Phó Trưởng ban; 

          3  B  Nguyễn Thanh Hương, Chánh V n phòng Sở - Thành viên; 

4  B  Tô Hồng Nhung, Phó Chánh V n phòng Sở - Thành viên; 

5. Ông Huỳnh Đức Hiền, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 

6  Ông Nguyễn Đ nh   i, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành - 

Thành viên; 

7  Ông Nguyễn Th   ộc, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Thành 

viên; 

8  Ông Nguyễn Tấn Th nh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng ti n bộ khoa học 

v  công ngh  - Thành viên; 

            



2 

 

9. Ông Huỳnh Xuân Thắng, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng - Thư ký 1. 

10. Ông Nguyễn Khắc Sinh, Chuyên viên V n phòng Sở - Thư ký 2. 

Đi u 2. Nhi m vụ của Ban Chỉ đạo ISO và các thành viên được quy định cụ 

thể tại bảng phân công nhi m vụ kèm theo  

Đi u 3. Quy t định n y có hi u lực kể t  ng y ký v  thay th  Quy t định số 

154/QĐ-SKHCN ngày 17/8/2020 của Giám đốc Sở Khoa học v  Công ngh  về 

vi c ki n to n Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng H  thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 v o hoạt động quản lý nh  nước của Sở 

Khoa học v  Công ngh . 

Đi u 4. Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, Chánh V n phòng Sở Khoa học v  Công 

ngh , Trưởng các phòng/đơn vị thuộc Sở v  các th nh viên có tên tại Điều 1 c n cứ 

Quy t định thi h nh /   

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (VBĐT); 

-  ưu: VT, VP, thư ký ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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  UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CH  ĐẠO ISO 

( èm   eo         n                -SKHCN ngày     tháng 8 năm 202  

 ủa G ám          oa          ng ng  ) 

 

  I. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BAN CH  ĐẠO ISO 

  - Ban Chỉ đạo ISO l m vi c theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các th nh 

viên tham gia ý ki n, thảo luận v  quy t định theo đa số  

  - Thành viên Ban Chỉ đạo ISO l m vi c theo ch  độ kiêm nhi m, thực hi n 

nhi m vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phân công v  tham gia v o các hoạt động 

chung của Ban Chỉ đạo ISO, chịu trách nhi m trước Trưởng ban về các nhi m vụ 

được phân công  

  - Thành viên Ban Chỉ đạo ISO thảo luận tập thể để giúp Trưởng ban giải 

quy t những vấn đề thuộc phạm vi, nhi m vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo ISO; 

đồng thời chủ động ki n nghị với Trưởng ban những vấn đề về chủ trương, bi n 

pháp chỉ đạo thực hi n áp dụng H  thống quản lý chất lượng (HTQ C ) theo 

TCVN ISO 9001 v o hoạt động của Sở Khoa học v  Công ngh  (Sở KHCN).  

  - Tổ chức triển khai vi c xây dựng, áp dụng, duy tr , cải ti n HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001 và Quy t định số 19/2014/QĐ-TTg ng y 05/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ, các yêu cầu của CCHC tại Sở KHCN đạt hi u quả cao  

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN CH  ĐẠO 

ISO 

  1. Trưởng ban: 

 - Điều h nh to n bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO, phân công nhi m vụ cụ 

thể cho t ng th nh viên Ban Chỉ đạo ISO. 

  - Chịu trách nhi m chỉ đạo chung các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì 

v  cải ti n HTQLCL theo TCVN ISO 9001 nhằm thực hi n tốt chức n ng, nhi m 

vụ được giao v  hướng tới sự h i lòng của khách h ng. 

  - Chủ tr  v  k t luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo ISO, các hoạt động của 

HTQ C  liên quan đ n người đứng đầu. 

  - Quy t định những vấn đề thuộc phạm vi, nhi m vụ, quyền hạn của Ban Chỉ 

đạo ISO. 

  2. Phó Trưởng ban:  
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  - Giúp Trưởng Ban trực ti p điều h nh hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 

ISO. 

  - Trực ti p chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi vi c xây dựng k  hoạch duy tr , cải 

ti n HTQ C  theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của Sở KHCN. 

  - Phê duy t các v n bản liên quan đ n HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo 

sự phân công của Trưởng ban  

  - Thực hi n các nhi m vụ khác do Trưởng ban phân công  

  3. Các  h nh  iên Ban Chỉ đạo ISO: 

  - Chịu trách nhi m duy tr  v  lưu trữ thông tin dạng v n bản trong HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001 tại phòng/đơn vị phụ trách (k  hoạch v  báo cáo thực hi n 

mục tiêu chất lượng h ng n m; các quy tr nh ISO giải quy t TTHC;....). 

  - Tham gia các cuộc họp, hoạt động theo phân công v  tri u tập của Trưởng 

ban v  Phó Trưởng ban  

  - Đảm bảo vi c xây dựng, áp dụng, duy tr , cải ti n HTQ C  theo TCVN 

ISO 9001 tại các phòng/đơn vị thuộc Sở KHCN  

  - Phổ bi n chính sách chất lượng v  mục tiêu chất lượng của Sở KHCN đ n 

công chức thuộc phòng/đơn vị phụ trách  

  - Thực hi n các nhi m vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban phân công. 

4. Thư  ý ISO 1: 

- Giúp   nh đạo Ban theo dõi vi c xây dựng v  thực hi n K  hoạch duy tr , 

cải ti n HT Q C  h ng n m  

-   m đầu mối điều phối các hoạt động giữa Trưởng Ban Chỉ đạo v  các 

th nh viên Ban Chỉ đạo  

- Thực hi n kiểm soát thông tin dạng v n bản của HT Q C ; r  soát, kiểm 

soát vận h nh các quy tr nh áp dụng HT Q C  giải quy t TTHC thuộc l nh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cơ sở v n bản quy phạm pháp luật, quy t định 

công bố của Bộ Khoa học v  Công ngh  v  UBND tỉnh   

- Tham mưu các v n bản theo quy định tại Quy t định số 19/2014/QĐ- TTg 

ng y 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ  

- Thực hi n các nhi m vụ khác do Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo phân công  

5. Thư  ý ISO 2:  

- Xây dựng k  hoạch đánh giá nội bộ HT Q C  h ng n m (01 lần/ n m); 

tham mưu tổ chức cuộc họp xem x t của l nh đạo về t nh h nh áp dụng HT Q C    
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- Trên cơ sở k t quả đo lường sự h i lòng của tổ chức, công dân đối với sự 

phục vụ của cán bộ, công chức Sở Khoa học v  Công ngh , tham mưu giải pháp 

nâng cao chỉ số h i lòng h ng n m   

- R  soát, kiểm soát vận h nh các quy tr nh h  thống v  các quy tr nh áp dụng 

HT Q C  giải quy t TTHC thuộc l nh vực an to n bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tu ; 

hoạt động khoa học v  công ngh  trên cơ sở v n bản quy phạm pháp luật, quy t 

định công bố của Bộ Khoa học v  Công ngh  v  UBND tỉnh   

- Thực hi n các nhi m vụ khác do Trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân 

công /   
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