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QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn 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;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cả các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn 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), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Tấn Bản  - Giám đốc Sở;  : Trưởng ban;

2. Ông Lê Bá Ninh  - Phó Giám đốc Sở;  : Phó trưởng ban;

3. Ông Trần Huy - Phó Chánh Văn phòng Sở;  : Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm; : Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; : Ủy viên;

6. Ông Huỳnh Quang Thành
- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển

nông thôn;
: Ủy viên;
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7. Ông Lê Thắng
- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi

và Thú y;
: Ủy viên;

8. Ông Trần Thiện Hùng
- Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt

và Bảo vệ Thực vật;
: Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Ngọc Việt
- Chi cục trưởng Chi cục QLCL  Nông

lâm sản và thủy sản;
: Ủy viên;

10. Ông Lê Xuân Thái - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; : Ủy viên;

11. Ông Trịnh Khả Quý - Chuyên viên Văn phòng Sở.  : Thư ký ISO.

Điều 2. Ban Chỉ đạo ISO có các nhiệm vụ sau:

- Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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;

- Phổ biến chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng đến toàn thể cán

bộ, công chức. Ban hành và kiểm soát tài liệu, hồ sơ trong hệ thống; kiểm tra, giám

sát tính hiệu lực của các tài liệu đã ban hành nhằm đảm bảo sự vận hành của Hệ

thống quản lý chất lượng;

- Hằng năm, lập kế hoạch, tổ chức đánh giá nội bộ và tổ chức cuộc họp xem

xét của lãnh đạo để đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng;

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp đảm bảo việc thực hiện theo Hệ thống

quản lý chất lượng. Giám sát, thống kê, phân tích và cải tiến liên tục Hệ thống quản

lý chất lượng;

Ban Chỉ đạo ISO hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành

viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Trách nhiệm của Đại diện lãnh đạo ISO

Phân công ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ISO

là Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi và đôn đốc các phòng ban, đơn vị và

cá nhân đảm bảo tiến độ, hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý

chất lượng;

- Chỉ đạo quá trình soạn thảo và hoàn thiện bộ tài liệu theo yêu cầu của Hệ

thống quản lý chất lượng; 

- Chủ trì các cuộc đánh giá nội bộ và cuộc họp xem xét của lãnh đạo theo yêu

cầu của TCVN ISO 9001:2015.
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Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký ISO

- Giữ vai trò đầu mối thông tin tiếp nhận, phản hồi thông tin giữa tổ chức tư

vấn, tổ chức đánh giá và các cơ quan liên quan với cơ quan;

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo ISO về việc tổ chức triển khai việc xây dựng, áp

dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; 

- Tham gia quá trình soạn thảo và hoàn thiện bộ tài liệu theo yêu cầu của hệ

thống quản lý chất lượng; 

- Theo dõi tổng hợp tình hình, báo cáo tiến độ thực hiện hệ thống quản lý chất

lượng cho Ban chỉ đạo ISO của Cơ quan; 

- Định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả triển khai áp dụng, duy trì và cải

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo ISO hoặc Đại diện lãnh đạo

giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số

473/QĐ-SNN ngày 31/08/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 6. Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở

và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: (VBĐT) GIÁM ĐỐC
- Như điều 6;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Lưu: VT, Hồ sơ ISO.

Lê Tấn Bản
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