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QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo áp dụng 

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

vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 785/QĐ-SNN ngày 24/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các thành viên Ban Chỉ đạo ISO của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lưu: VT, VP, Hồ sơ ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tấn Bản 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng                   

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động                                              

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN ngày     tháng    năm 2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo ISO). 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO 

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, 

thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm 

trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công.  

2. Ban Chỉ đạo ISO hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các 

thành viên tham gia ý kiến, thảo luận thông qua các cuộc họp thường kỳ hoặc 

họp đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Đại diện lãnh 

đạo về chất lượng. 

3. Định kỳ hàng năm Ban Chỉ đạo ISO tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ 

việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 

2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch 

được phê duyệt; đồng thời, chủ động báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị 

Giám đốc Sở những giải pháp để khắc phục những điểm không phù hợp nhằm 

duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 của cơ quan. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO được trích từ nguồn hoạt động 

thường xuyên của cơ quan. 
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Chương II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 
 

Điều 4. Trưởng ban Chỉ đạo 

1. Lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO; phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo ISO. 

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

3. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo ISO, quyết định 

những vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo ISO. 

4. Phê duyệt các tài liệu liên quan đến người đứng đầu HTQLCL và yêu 

cầu của 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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước. 

Điều 5. Phó Trưởng ban Chỉ đạo 

1. Giúp Trưởng ban trực tiếp điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo; chỉ 

đạo việc xây dựng kế hoạch, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của cơ quan, đơn vị. 

2. Tham mưu Trưởng ban tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ theo quy định; 

báo cáo và tổ chức lấy ý kiến khắc phục các điểm không phù hợp trong quá trình 

triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Phê duyệt các quy trình, tài liệu liên quan đến HTQLCL theo sự phân 

công của Trưởng Ban Chỉ đạo đạo ISO.  

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và 

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công. 

 Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

1. Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu áp dụng HTQLCL tại các 

phòng, đơn vị phụ trách (kế hoạch; mục tiêu chất lượng và báo cáo tình hình 

thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm; các quy trình giải quyết TTHC áp 

dụng HTQLCL; danh mục thông tin dạng văn bản...).  

2. Tham gia các cuộc họp, hoạt động theo phân công và triệu tập của 

Trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO.  

3. Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các 

phòng, đơn vị phụ trách; phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị 

thuộc phạm vi phụ trách.  
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4. Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến, 

duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các quy 

trình thuộc lĩnh vực quản lý. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo ISO phân công. 

 Điều 7. Thư ký Ban Chỉ đạo 

1. Giúp lãnh đạo Ban theo dõi việc xây dựng và thực hiện các Kế hoạch: 

Duy trì, cải tiến HTQLCL hàng năm; kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL hàng 

năm; tham mưu tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo về tình hình áp dụng 

HTQLCL tại cơ quan, đơn vị.  

2. Thực hiện kiểm soát thông tin dạng văn bản của HTQLCL; rà soát, 

kiểm soát vận hành các quy trình áp dụng HTQLCL giải quyết TTHC thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

3. Chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo phục vụ cho các cuộc họp thường kỳ 

và công tác kiểm tra hàng năm của UBND tỉnh. 

4. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và những yêu cầu cần điều chỉnh, 

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan. 

5. Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đánh giá nội bộ và tham mưu khắc 

phục các lỗi phát sinh trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 

chuẩn bị hồ sơ liên quan cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo ISO, là Thư ký của 

cuộc họp. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Ban Chỉ đạo ISO 

phân công. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

Các thành viên Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề xuất các nội 

dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định./. 
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