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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG 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 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;    

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp (gọi tắt 

là Ban chỉ đạo) gồm các ông, bà sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở. 

3. Các thành viên 

a) Bà Lưu Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng Sở; 

b) Ông Dương Công Luyện - Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

c) Bà Tô Thị Hợi - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; 

d) Ông Nguyễn Minh Chí - Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp. 

đ) Bà Vi Thị Thùy - Chánh Thanh tra Sở; 

4. Ủy viên kiêm thư ký: Bà Vũ Thùy Dung- chuyên viên Văn phòng Sở Tư 

pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 
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1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo   

a) Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả. 

b) Cải tiến thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống 

quản lý chất lượng. 

c) Triển khai hệ thống hoạt động đúng kế hoạch theo yêu cầu. 

d) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ quan; kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn (nếu có) của 

các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn khi thực hiện việc tư vấn tại cơ quan. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo 

a) Chỉ định những thành viên tham gia trong Ban Chỉ đạo. Tạo mọi điều 

kiện thuận lợi để Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

b) Giám sát tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng. 

c) Định kỳ họp xem xét của Lãnh đạo để đánh giá kết quả quá trình xây 

dựng, thực hiện, duy trì, cải tiến của Hệ thống quản lý chất lượng và quyết định 

mọi nhu cầu cải tiến. 

d) Cung cấp đầy đủ và kịp thời các nguồn lực cần thiết phục vụ cho việc 

xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng. 

đ) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình xây dựng và 

hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan. 

3. Phó Ban Chỉ đạo  

a) Thay mặt Trưởng Ban chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai xây 

dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan. 

b) Phối hợp với các đơn vị tư vấn (nếu cần) lập kế hoạch đánh giá nội bộ 

HTQLCL phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại cơ quan. 

c) Triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ đã thống nhất đến các cá nhân liên 

quan biết và thực hiện. Đồng thời giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo mọi thành 

viên hoàn thành công việc đúng thời gian quy định. 

d) Định kỳ, ít nhất 01 năm/lần báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả 

hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cần cải tiến. 

đ) Đảm bảo toàn bộ công chức, viên chức, người lao động nhận thức được 

các yêu cầu của công tác xây dựng ISO trong phạm vi trách nhiệm của từng vị trí. 

e) Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên Ban chỉ đạo 

và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật cho Trưởng Ban Chỉ đạo kịp thời, 

chính xác. 

4. Thư ký Ban Chỉ đạo  

a) Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến công 

tác xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015. 



  

 

b) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo trong việc đảm bảo tiến độ 

xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đúng kế hoạch. 

c) Phối hợp với Phó Ban chỉ đạo/Đại diện lãnh đạo có biện pháp xử lý 

những nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

d) Phối hợp với các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu cần) khi thực 

hiện việc hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng tại cơ quan. 

đ) Phân phối các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác xây dựng Hệ 

thống quản lý chất lượng. 

e) Tổng hợp tất cả các tài liệu đã được tư vấn, góp ý và chỉnh sửa hoàn 

chỉnh của các bộ phận trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

g) Phân phối và kiểm soát các tài liệu hiện hành đảm bảo các bộ phận 

luôn sử dụng tài liệu mới nhất và đúng nhất theo Thủ tục kiểm soát tài liệu đã 

phê duyệt; đồng thời thu hồi các tài liệu đã hết giá trị sử dụng. 

h) Lưu trữ các tài liệu và dữ liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 của Sở trên máy tính. 

5. Thành viên Ban chỉ đạo  

a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các tài liệu, các kế hoạch, các mục tiêu 

của bộ phận đã được ban hành. 

b) Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục đã được ban hành thuộc 

phạm vi áp dụng và phân tích các sự không phù hợp đã xảy ra trong phòng để 

kịp thời đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến; sửa đổi tài liệu 

nội bộ hoặc biên soạn tài liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng 

cao tính hiệu lực của hoạt động quản lý. 

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

số 181/QĐ-STP ngày 05/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn 

Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 

9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng đơn vị của Sở và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT. BCĐ ISO - Sở KH&CN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TK ISO. 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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